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Kotlíkové dotace i ve Vaší obci
V rámci Operačního programu Životní prostředí
je jednou z podporovaných oblastí snižování
emisí z lokálního vytápění domácností. Jedná se
o takzvané kotlíkové dotace. Tyto dotace bude
na svém území administrovat Kraj Vysočina.
Bude se jednat zejména o výměnu kotlů na pevná
paliva za modernější kotel na uhlí s dotací 70 %,
případně kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
s dotací 75 %; bude možno pořídit také plynový
kondenzační kotel s dotací 75 % nebo tepelné
čerpadlo. Všechny nově pořizované kotle budou
muset splňovat požadavky Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN)
a jejich prováděcích předpisů. Maximální
způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na
150 tisíc korun. Pokud bude vyměňován kotel
v budově energetické náročnosti D a horší, musí
být součástí projektu kromě samotné výměny
ještě finančně méně náročná opatření na snížení
energetické náročnosti budovy, jejichž dopad musí
být potvrzený energetickým specialistou. Jedná
se o výdaje ve výši maximálně 20 tisíc korun.
Pro úspěch celého záměru je nezbytné zjistit
absorpční kapacitu v regionu, potřebnou pro
vyjednání odpovídající výše celkových prostředků

pro Kraj Vysočina s Ministerstvem životního
prostředí. V této souvislosti se Kraj Vysočina
obrátil dopisem na starosty všech obcí Kraje
Vysočina s žádostí o rychlé rozšíření informací
o kotlíkových dotacích do všech domácností
a o konání několikatýdenního nezbytného
průzkumu skutečného zájmu o tuto dotaci mezi
veřejností. Průzkum zahájil Kraj Vysočina dne
9. června 2015 na svých webových stránkách
www.kr-vysocina.cz/kotliky a bude probíhat do
konce července 2015.
První výzva pro občany k podávání žádostí
o kotlíkové dotace na Kraji Vysočina je plánována
na první čtvrtletí roku 2016.
Pro sdílení informací je na zadní straně tohoto
čísla Zpravodaje připraven plakát s informacemi,
který lze jednoduše oddělit/odstřihnout a umístit
na úřední desku v obci. Za sdílení informace
alespoň touto formou vedení kraje děkuje
 Zdeněk Chlád,
radní Kraje Vysočina pro oblast životního
prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 124,
e-mail: chlad.z@kr-vysocina.cz
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Výsledky soutěže Vesnice roku 2015
Letošní titul Vesnice Kraje
Vys o či n a z í sk a la ob e c
M a r t í n kov n a T ř e bíč s k u .
Rozhodla o tom desetičlenná
odborná porota zastřešující
reg ionál n í kolo soutěže
Vesnice roku. Obec prokázala
přirozenými a přesvědčujícími
ukázkami obecního života své
kvality ve všech posuzovaných
okruzích činnosti. Do letošního
ročníku soutěže o nejlepší obec
Kraje Vysočina se přihlásilo
15 obcí. Slavnostní předání
všech ocenění za přítomnosti
hejt m a n a K r aje Vyso či n a
proběhne v Martínkově 14. srpna
2015. Me z i nejú s p ě š nější
obce Kraj Vysočina rozdělí
na oceněních celkem téměř půl
milionu korun. Cílem soutěže
je především snaha povzbudit
obyvatele venkova k aktivní
účasti na rozvoji svého domova,
ukázat rozmanitost a pestrost

uskutečňování programů obnovy
vesnic a dále upozornit širokou
veřejnost na význam venkova.
Výsledky soutěže Vesnice roku
2015:
Zlatá stuha (krajský vítěz)
– Obec Martínkov, okres: Třebíč
Modrá stuha za společenský
život – Obec Vepříkov, okres:
Havlíčkův Brod
Bílá stuha za činnost mládeže
– Obec Lípa, okres: Havlíčkův
Brod
Oranžová stuha za spolupráci
obce a zemědělského subjektu
– Obec Heřmanov, okres: Žďár
nad Sázavou
Zelená stuha za péči o zeleň
a životní prostředí – Obec
Jiřice, okres: Pelhřimov
Cena naděje pro živý venkov
za místní spolkový život
a občanskou společnost v obcích
– Obec Police, okres: Třebíč

Diplom za moderní knihovnické
a informační služby – Obec
Kaliště, okres: Pelhřimov
Diplom za vzorné vedení obecní
kroniky – Obec Blízkov, okres:
Žďár nad Sázavou
Diplom za rozvíjení lidových
t r a d i c – Ob e c Nová Ve s
u Nového Města na Moravě,
okres: Žďár nad Sázavou
Diplom za systematický rozvoj
obce – Obec Věžnice, okres:
Havlíčkův Brod
Diplom za podporu využívání
volného času – Obec Sobíňov,
okres: Havlíčkův Brod
Diplom za publikaci o obci
– Obec Dolní Heřmanice, okres:
Žďár nad Sázavou
 Luděk Hrůza,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543,
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
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Aktuality projektu

Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině

Realizace projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských
lokalit v Kraji Vysočina pokračuje. Cílem pilotního projektu je
vytvářet podmínky pro začleňování sociálně vyloučených romských
komunit. Projekt byl ze strany MPSV prodloužen do konce října 2015.
Vzhledem k původně schválenému datu ukončení (tj. do 30. 6. 2015)
se dne 28. 5. 2015 uskutečnila závěrečná konference s názvem Stop
sociálnímu vyloučení na Vysočině. Pozváni byli hosté z širokého
okruhu odborníků, kteří se zabývají problematikou týkající se
sociálně vyloučených lokalit (dále jen „SVL“) se specifickým
zřetelem na romské obyvatele. Jedním z významných hostů
byl ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří
Dienstbier, který převzal záštitu nad touto konferencí. Dalšími
přednášejícími byli Martina Štěpánková, náměstkyně ministra
a ředitelka Sekce pro lidská práva, Peter Pollák, jenž je zplnomocněncem slovenské vlády pro romské komunity, nebo Marián
Svoboda, ředitel externí společnosti, která pro potřeby projektu
zpracovávala Analýzu sociálně vyloučených romských lokalit
v Kraji Vysočina.
Tato analýza je výstupem jedné z klíčových aktivit a stěžejním
dokumentem pro směřování dalších aktivit tohoto projektu. Cílem
bylo sjednocení, vyhodnocení a zmapování informací týkajících se
sociálně vyloučených romských lokalit. Oproti Gabalově analýze
(Praha, 2006, aktualizace květen 2015) se zaměřuje pouze na Kraj
Vysočina a rozdíl je i v širším pojetí definice SVL pro potřeby
krajské analýzy. V naší analýze jsou identifikovány pouze romské
lokality a není zde dána spodní hranice počtu romských obyvatel
lokality, takže lokalita může být vnímána pouze jako takzvaně

špatná adresa. Detailně byla analyzována zejména města Jihlava
a Třebíč.
Kladné výsledky byly zaznamenány v případě klíčové aktivity
s názvem Pilotní ověření procesu sociálního začleňování
příslušníků cílové skupiny. Jejím cílem je podpora příslušníků
romských lokalit se zaměřením například na finanční gramotnost,
zvyšování příležitostí na trhu práce, řešení zadluženosti apod.
Byly vybrány dvě sociálně vyloučené skupiny příslušníků
romského etnika ve městech Jihlava a Třebíč, na jejichž základě
byly vypracovány dva plány sociálního začleňování. Výběr
měst nebyl náhodný, v dotyčných místech bylo možné využít
podpory služeb. Následně byly sestaveny týmy, které se podílely
na procesu sociálního začleňování těchto skupin. Během
období od března do května 2015 se v každém městě konalo pět
seminářů zaměřených na nejpalčivější problémy cílové skupiny
(zadluženost, orientace v sociálních dávkách, nezaměstnanost,
vzdělání a kariérní poradenství, sociální poradenství). Za úspěšné
výsledky lze považovat to, že někteří z účastníků vzdělávání
již našli zaměstnání, nastoupili do rekvalifikačního kurzu nebo
se přestěhovali do nájemního bytu, a zlepšili tak svoji bytovou
situaci.
Bližší informace:
 Mgr. Lumír Bartů,
koordinátor aktivit projektu
telefon: 734 694 483
e-mail: bartu.l@kr-vysocina.cz

Ozáření z radonu je v ČR
ve větší míře než v ostatních státech
(Podle předkládací zprávy SÚJB o plnění cílů Radonového programu ČR 2010 až 2019 – Akční plán)
Vzhledem ke specifickému geologickému podloží jsou obyvatelé
České republiky vystaveni zvýšenému ozáření z radonu ve větší
míře než v ostatních státech. Průměrná hodnota objemové
aktivity radonu v bytech v České republice je větší než
119 Bq/m3, a patří tak k nejvyšší na světě. Světovými epidemiologickými studiemi bylo jednoznačně prokázáno, že se vzrůstající
koncentrací vdechovaných karcinogenních produktů stále se
rozpadajícího radioaktivního radonu a vzrůstající délkou pobytu
v takovém prostředí se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění
rakovinou plic. Ozáření z radonu je v ČR legislativně regulováno
od roku 1991 pomocí takzvaných směrných hodnot a fyzicky
realizací protiradonových ozdravných opatření. Smyslem
regulace je, aby ozáření bylo tak nízké, jak lze rozumně
dosáhnout. Stát touto regulací chrání veřejný zájem – zdraví
obyvatel. Je však třeba, aby současně existoval také soukromý
aktivní zájem občanů a ostatních dotčených subjektů (měst, obcí,

MŠ, ZŠ, DPS, DD, ÚSP) o kvalitu a zdravé životní prostředí
bydlení a objektů veřejného zájmu, ve kterých lidé nejčastěji
a dlouhodobě pobývají.
Regulace ozáření je možná za pomoci státní dotace. Základem je
zatím ještě stále bezplatné měření radonu, k němuž se lze přihlásit
na Státním ústavu radiační ochrany, v. v. i., Piletická 57, 500 03
Hradec Králové, tel. 498 652 713, e-mail: dana.hladikova@suro.cz.
Přihláška je k dispozici na www.kr-vysocina.cz ˃ Životní prostředí
˃ Radon ˃ Aktuální informace ˃ Přihláška k bezplatnému měření
v domech ˃ Přihláška k bezplatnému měření ve školských a dalších
zařízeních.
 Jaroslav Šmejkal,
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 520,
e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz
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Ocenění významných osobností regionu
v oblasti interního auditu
Krajský úřad Kraje Vysočina
uspořádal d ne 10. 6. 2015
ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů (dále jen
„ČIIA“) a s Jihočeským krajem
setkání interních auditorů. Akce
se konala pod záštitou ředitele
Krajského úřadu Kraje Vysočina
Zdeňka Kadlece a pozváni na ni
byli interní auditoři z organizací
veřejné správy z regionů obou
krajů. Jejím vyvrcholením bylo
předání ocenění osobnostem

regionu, které se zasloužily
o rozvoj profese inter ního
auditu. Z rukou ředitele ČIIA
Daniela Häuslera převzala
za K raj Vysočina ocenění
ředitelka sekce ekonomiky
a podpor y krajského úřadu
Eva Ja noušková , jež st ála
u z rodu profese i nter n í ho
auditu ve veřejné správě a svou
přednáškovou i publikační
činností se významnou měrou
zasloužila o její rozvoj.

V rámci jednotliv ých
vystoupení byl prostor prodisk utovat roli ČIIA v rámci
rozvoje a propagace interního
aud it u ja k z a uply nu lých
dvacet let existence institutu,
tak i do budoucího období.
Jedním z podstatných bodů
programu bylo v ystoupení
zást upk y ně Ministerst va
financí k aktuálním legislativním změnám. Svůj příspěvek
přednesli též ředitel Krajského

úřadu Kraje Vysočina Zdeněk
Kadlec a vedoucí oddělení
i nter n í ho audit u Kateř i na
Tesařová. V neposlední řadě
měli interní auditoři z obou
regionů příležitost k vzájemné
výměně zkušeností v oblasti
interního auditu.
 Kateřina Tesařová,
oddělení interního auditu
telefon: 564 602 108,
e-mail: tesarova.k@kr-vysocina.cz

Stavba Vysočiny: Cena hejtmana patří
rekonstrukci Obecního úřadu Velká Losenice
Na začátku června byly v Jihlavě
rozděleny ceny regionálního
kola soutěže Stavba Vysočiny.
Cenu hejtmana Kraje Vysočina,
a tedy zcela samostatné a originální kategorie, získala zdařilá
rekonstrukce Obecního úřadu
obce Velké Losenice. „V tomto
p ř í p a d ě s i ve l i c e v á ž í m
aktivity místní samosprávy,
jejího rozhodnutí zachovat
původní budovu, ale za pomoci
evropských dotací jí dát nový
kabát – moderní a vzdušný.
Je velice chvályhod né, že
v regionu vyrůstá stále více

a více vzhledných a nápaditých
staveb, které Vysočině sluší,“
uvedl při slavnostním vyhlášení
hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
Rekonst r u kce původ ně
nevzhledné budovy se zdařila
a i místní občané po prvotních
výhradách při rekonstrukci nyní
konstatují, že realizací projektu
se podařilo vytvořit první krok
pro nové centrum obce. Na
tuto budovu bude následně
navazovat revitalizace objektu
bývalého lihovaru, ze kterého
vznikne nová náves. „Dle našeho

názoru se rekonstrukce vymyká
obvyklým úpravám nejen svou
architekturou, ale i využitím
pro veřejnost. Stručně shrnuto,
zdařilý projekt pro rekonstrukci
se podařilo realizovat pomocí
dobré stavební firmy a také díky
tolerantním zastupitelům, kteří
příliš nevstupovali do projektu
a neměli potřebu upravovat
navržený projekt,“ prozradil
starosta obce Velká Losenice
Miloslav Černý. Obecní úřad je
nyní dominantou obce; mimo
sídlo úřadu s víceúčelovým
sálem zde našili zázemí také

ordinace tří lékařů, vzniklo osm
bytových jednotek a adresu zde
má rovněž místní knihovna.
Prestižní stavbou Vysočiny
roku 2014 se stala rekonstrukce
zámku Valeč na Třebíčsku.
V soutěži o nejzdařilejší nové
stavby v k raji získal tento
zámek také nejvíc SMS hlasů
od veřejnosti.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Vyšlo nové číslo

turistických elektronických novin Kraje Vysočina
V pořadí už páté vydání elektronických turistických novin Kraje
Vysočina připravila pro návštěvníky regionu Vysočina Tourism,
příspěvková organizace kraje. Letní verze novin obsahuje
tradičně informace o aktuálním dění na Vysočině, novinky mezi
zajímavými tipy na výlety, zajímavosti i kalendář nejbližších
kulturních a sportovních akcí. „Elektronická pozvánka do regionu,
jak mohou být noviny chápány, je zároveň dalším zdrojem cenných
informací a praktických kontaktů pro turisty nebo pro ty, co se
jen chtějí dozvědět něco zajímavého o nevšedních místech v Kraji
Vysočina,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.
„Na obsahu jsme několik týdnů spolupracovali s turistickými
informačními centry a dalšími partnery z našeho regionu včetně
krajských příspěvkových organizací na úseku kultury a památkové

péče,“ doplnil Tomáš Čihák, ředitel Vysočina Tourism. Elektronické turistické noviny vychází na Vysočině dvakrát ročně – druhé
číslo vyjde před zimní sezonou.

Turistické noviny jsou umístěny na turistickém portálu
www.region-vysocina.cz.

 Tomáš Čihák,
Vysočina Tourism, p. o.,
telefon: 732 650 158,
e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz
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Regionální značku mají další producenti,
síť prodejen regionálních produktů se
rozrostla o čtyři provozovny
Na přelomu ja ra a lét a,
respek tive před hlav ní
turistickou sezonou, bude nově
na trh regionálních produktů
Kraje Vysočina uvedena řada
nových značek. Do sortimentu
se zařadí například potraviny
z Velké Bíteše, Náměště nad
Oslavou, Telče a Strážku a také
pletené a r učně háčkované
v ýrobky z Hor ní Cerekve.
Standardy pro vstup do sítě
prodejen regionálních produktů
splnily provozovny v Náměšti
nad Oslavou, Strážku, Velké
Bíteši a v Jihlavě. Dalším
patnácti producentům bylo
u ž ívá n í z n a čk y Vyso či ny
regionální produkt prodlouženo
n a n á sle d ujíc í d v a r o k y.
„Regionální produkty dělají
kraj krajem. Je přirozené, že
lidé mají potřebu do své práce
vtisknout část kraje, ve kterém
žijí. Certifikát je jen přirozenou
cestou, jak na tokové originály
jednotně upozor nit,“ uvedl
náměstek hejtmana pro oblast
financí Vladimír Novotný.

Novinky v sortimentu
s c e r t i fi k á t e m Vy s o č i n a
– regionální produkt:
• Chléb, jemné a trvanlivé
pečivo z Jeřábkovy pekárny,
Jeřábkova pekárna, s. r. o.,
Velká Bíteš
• Maso, masné a uzenářské
v ý robk y z Mit rova,
M i t r o v s k ý d v ů r, a . s . ,
Strážek
• Pletené a ručně háčkované
výrobky, Ing. Jana Vopálková
– plet e n á mó d a , Hor n í
Cerekev
• Tradiční uzeniny a maso
od Stlou kalů, Řez nict ví
a uzenářství Alois Stloukal,
Náměšť nad Oslavou
• Jahodová zmrzlina z čerstvého
ovoce, VIA VYSOČINA,
s. r. o., Telč
• Dětské výrobky, dámské
oděvy, Iveta Macholánová,
Velká Bíteš
• Br a m b o r y z Vy s o č i ny,
AUTEX CZ, s. r. o., Horní
Cerekev
• C h l é b a j e m n é p e č i vo

z Golčovy pekárny, KEJVAL
CZ, s. r. o., Golčův Jeníkov
V současné době pou žívá
značku Vysočina – regionální
produkt přibližně sedmdesátka
producentů. Vybrané produkty
s tímto označením patří tradičně
k vyhledávaným reprezentačním dárkům pro oficiální
návštěv y K raje Vysočina.
„ Je t é m ě ř ji s t é , ž e m e z i
regionálními výrobky budeme
vybírat také oficiální dárek
Kraje Vysočina pro manželku
prezidenta České republiky,
který navštíví region v závěru
června,“ uvedl radní Kraje
Vysočina pro oblast životního
prostředí a zemědělství Zdeněk
Chlád.
Síť prodejen regionálních
produktů v Kraji Vysočina
O z n a č e n í C e r t i fi k o v a n é
prodejny regionálních
produktů v Kraji Vysočina
mohou nově využívat níže
uvedené provozovny.

• Řez n ic t v í a u z e n á ř st v í
Alois Stloukal, Náměšť nad
Oslavou
• MITROVSKÝ DVŮR, a. s.,
Strážek
• Tomáš Pacula – NOBA,
Jihlava
• Jeřábkova pekárna, s. r. o.,
Velká Bíteš
Označení prodejny má
zviditelnit a podpořit prodejny
a obchůd k y zaměř ující se
na místní produkty a napomoci
reg ionál n í m producent ů m
s odby tem jejich v ý robk ů
a slu žeb. Další m dev ít i
prodejnám bylo u žíván í
certifikátu na následující dva
roky prodlouženo.
Více informací na:
www.regionalni-znacky.cz/
v ysoci na /cs/cer t i fi kovane -produkty/?k=produkty
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

O prázdninách se riziko zranění dětí zvyšuje
nebezpečným situacím je nutné předcházet

V souvislosti s nadcházejícími letními prázdninami by chtěli
policisté rodičům připomenout, aby věnovali dětem v zájmu
zajištění jejich bezpečí patřičnou pozornost. Rodiče by měli vždy
vědět, jakým způsobem, s kým a kde jejich dítě tráví volný
čas a v jakém stavu se vrací domů. Děti mají v této době velké
množství volného času, a zvláště ty starší jsou mnohdy bez dohledu
dospělé osoby. To s sebou nese riziko, že se děti dostanou do situací,
které pro ně mohou být nebezpečné nebo přímo ohrožující jejich
život a zdraví.
Především malé děti je nutné nenechávat bez dozoru. Pokud
dítě přece jen zůstane doma samotné, je dobré zkontrolovat okna
a dveře, zda jsou dobře zavřené. Po setmění je vhodné zatáhnout
rolety, žaluzie i závěsy. U telefonu by měla být připravená
důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, hasiči, zdravotníci,
příbuzní, sousedka). Zazvoní-li telefon, neměly by se děti s cizí
osobou vybavovat, zejména by jí neměly říkat, že jsou doma
samy, a nesdělovat žádné informace o sobě ani o ostatních členech
rodiny. Rodiče by měli mít na paměti, že je pro děti obzvláště
nebezpečná manipulace s plynem, elektřinou, zápalkami

a hořlavinami. Pozornost je nutné věnovat také chemikáliím,
kyselinám a čisticím prostředkům, které může dítě vypít nebo
se s nimi potřísnit.
V době nepřítomnosti dospělé osoby je důležité zabezpečit
jakékoli nádoby naplněné vodou, do kterých by děti mohly
spadnout. Jedná se zejména o venkovní bazény a sudy nebo jiné
sběrné nádoby na vodu k zalévání. Nelze podceňovat ani dětské
bazénky s malým množstvím vody, i ty představují pro děti
nebezpečí. Děti je nutné poučit o bezpečném chování při návštěvě
koupališť. Obzvláště nebezpečné je pro děti skákání do rybníků
s neznámou hloubkou vody. Vážné zranění si může dítě způsobit
při skoku do místa, kde je rybník mělký nebo je dno kamenité. Před
skokem do vody je v teplém počasí důležité se předem zchladit,
a především nepřeceňovat své síly.
Děti je důležité v době nepřítomnosti dospělé osoby zaměstnat
nějakou bezpečnou činností (kreslení, čtení, sledování televize,
apod.). Pokud jsou děti doma samotné a někdo zazvoní,
nesmí hned otevřít dveře. Nejprve si musí ověřit, kdo stojí
za nimi, a otevřít jen lidem, které dobře znají.
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Děti by se měly vyhýbat neobydleným, opuštěným ulicím,
neosvětleným a tmavým místům. Nebezpečné jsou i zchátralé
nebo opuštěné objekty a rozsáhlé areály firem. Rodiče
musí vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klíče od bytu či
domu by děti neměly nikdy nosit viditelně. S cizími lidmi nesmí
nikam chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i kdyby nabízeli něco
velmi zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu, peníze nebo
třeba hračky. Při kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby si děti
vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě
nebezpečí utéct.
Při jízdě na jízdním kole musí být pro děti samozřejmostí
cyklistická přilba, při jízdě ve vozidle použití zádržných
systémů. Nelze podceňovat ani krátké jízdy, nejsou bezpečnější.

strana 5

I při těchto cestách může dojít k vážné dopravní nehodě. Důležité
je připoutat dítě správně. Autosedačka musí být plně funkční a pro
dítě bezpečná, pohodlná a příjemná. Nesmí být pro dítě příliš malá.
U starších dětí nesmí vést pásy přes břicho a krk. Podsedák dítě
vyzvedne tak, aby mohlo správně použít bezpečnostní pásy, jež
by měly vést přes pánev a rameno. Velmi nebezpečné je mít dítě
při jízdě posazené na klíně nebo zajištěné bezpečnostním pásem
spolu s dospělou osobou.
 Pavla Císařová,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
telefon: 974 266 207
e-mail: jana.kroutilova@pcr.cz

Dotace Kraje Vysočina na realizaci opatření

k odstraňování fosforu na stávajících ČOV
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí
a zemědělství, vyhlásil výzvu k předkládání žádostí na realizaci
opatření k odstraňování fosforu v odpadních vodách nebo jiných
souvisejících opatření na stávajících čistírnách odpadních vod.
Termín pro příjem žádostí je 27. července – 10. srpna 2015. Výzva
je vyhlášená v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
č. 18/14 ze dne 16. prosince 2014.
Podle uvedených zásad předmět žádosti musí řešit nejméně
100 ekvivalentních obyvatel (dále jen „EO“) v obci o velikosti
do 10 000 EO, přičemž v obci o velikosti do 300 EO je podmínkou,
že se jedná o akci, která je v mimořádném zájmu ochrany vod

nebo ochrany přírody. Žadatelem může být obec nebo svazek
obcí. Povinnými přílohami žádosti jsou mj. pravomocné stavební
povolení, případně stanovisko vodoprávního úřadu, že stavební
povolení není třeba vydávat, doklady o výsledcích veřejné soutěže
včetně smlouvy o dílo na realizaci předmětu žádosti. Maximální
výše dotace se poskytuje do 75 % celkových uznatelných nákladů.
Alokované finanční prostředky pro tuto výzvu jsou 1 308 000 Kč.
 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 363,
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Dětská skupina
V částce 55/2015 Sbírky zákonů vydané dne 4. 6. 2015 byl pod
č. 127 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Novela zákona opětovně legalizuje stávající zařízení pečující o děti,
která nemohou ze své podstaty nebo z finančních či jiných důvodů
splnit kritéria tohoto zákona (např. některé lesní školky, nízkoprahová
zařízení či dětské kluby nesplňující hygienické parametry).
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Energetický zákon
V částce 56/2015 Sbírky zákonů vydané dne 5. 6. 2015 byl pod
č. 131 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Novela zákona zavádí nový způsob výběru nákladů na podporu
elektřiny z obnovitelných zdrojů, který bude nezávislý na
množství odebrané elektřiny zákazníkem; klíčová bude naopak
velikost sjednaného rezervovaného příkonu v odběrném místě.
Dochází k přesunu výkonu kontrolních pravomocí vztahujících
se k zákonu č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ze Státní energetické inspekce
na ERÚ. V čele ERÚ bude Rada Energetického regulačního

úřadu namísto stávajícího předsedy (po vzoru ČTÚ). Výrobci
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie i ostatní výrobci elektřiny
a výrobci tepla z obnovitelných zdrojů energie budou povinni
zabezpečit instalaci měřidel vyrobené elektřiny, vyrobeného tepla
a spotřebovaného paliva prostřednictvím osoby pověřené MPO.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 (část 1. 8. 2017, část
1. 1. 2020, část 1. 1. 2019, část dnem vyhlášení).
Znalci
V částce 53/2015 Sbírky zákonů vydané dne 26. 5. 2015 byla
pod č. 123 publikována vyhláška, kterou se stanovuje seznam
znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2015.
Politika územního rozvoje ČR
V částce 51/2015 Sbírky zákonů vydané dne 21. 5. 2015 bylo pod
č. 121 publikováno sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení
Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky.
Ministerstvo pro místní rozvoj sděluje, že vláda svým usnesením
ze dne 15. dubna 2015 č. 276 schválila Aktualizaci č. 1 Politiky
územního rozvoje České republiky.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Má to smysl, třiďte odpad

známe nejlepší obce po polovině soutěže
V projektu kraje se společností
EKO -KOM, a . s., ově ř uje
efektivitu sběru využitelných
odpadů již jedenáctý ročník
Počet obyvatel
Průběžné 1. místo
Průběžné 2. místo
Průběžné 3. místo

soutěže obcí My třídíme nejlépe.
Vítězům kraj daruje na rozvoj
odpadového hospodářství celkem
500 tis. Kč. V hlavní soutěži
do 500 obyv.
Sedlatice
Lány
Kramolín

Soutěž obcí končí 30. září,
průběžné pořadí jednotlivých
obcí a kritéria soutěží naleznete

budou oceněna v kategorii
do 500 obyvatel 1.–10. místo;
v kategorii 501 – 2 000 obyvatel
1.–5. místo a ve zbývajících

501 do 2 000 obyv.
Jimramov
Větrný Jeníkov
Sněžné

na www.dobryden.cz/novinky/
my-tridime-nejlepe/vysledky/.

kategoriích první místa.
Průběžné výsledky po polovině
hlavní soutěže dle velikostních
kategorií obcí:

2 001 do 10 000 obyv.
Velká Bíteš
Ždírec n. Doubravou
Žirovnice

 Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí
a zemědělství

nad 10 000 obyvatel
Velké Meziříčí
Nové Město na M.
Žďár nad Sázavou

telefon: 564 602 522,
e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Ředitelé škol čerpali zkušenosti
z řízení školství ve Finsku
V červenci letošního roku skončí realizace projektu Školy jako
učící se organizace – Schools as learning institutions, který je
financován z programu LIFELONG LEARNING PROGRAMME
– COMENIUS REGIO. Projekt, který započal v srpnu 2013,
je zaměřený na zvýšení kvality řízení škol a školních týmů
prostřednictvím výměny zkušeností, metodické podpory školních
týmů včetně zapojení zřizovatelů, a to vše na principu školy jako
učící se organizace. Díky projektu se vedení vybraných škol se
zástupci zřizovatele mohlo poučit z výborných výsledků finského
vzdělávacího systému, poznat vzdělávací specifika, pokračovat

v sebehodnoticím procesu, a to
vše s důrazem na evropský rozměr
a podpor u k ult ur ního poznání.
Projekt rovněž přispěl i k dalšímu
navázání konkrétní spolupráce s vybranými finskými středními
školami z finského Tampere.
 Jana Hadravová,
odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 977, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
Právní comeback lesních školek
V částce 55/2015 Sbírky zákonů vydané dne 4. 6. 2015 byl pod
č. 127 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Novela zákona opětovně legalizuje stávající zařízení pečující o děti,
jež nemohou ze své podstaty nebo z finančních či jiných důvodů
splnit kritéria tohoto zákona (např. některé lesní školky, nízkoprahová
zařízení či dětské kluby nesplňující hygienické parametry).
Zůstává tak zachována motivace pro zřizování dětských skupin
zaměstnavateli, vysokými školami a dalšími subjekty, což byl
hlavní účel zákona, přitom však nejsou postiženi provozovatelé
činností, které jsou dětským skupinám blízké, ale nemohou se
ustanovením zákona podřídit. Tím zůstane zachováno existující
široké spektrum zařízení pečujících o předškolní děti, jež již
úspěšně řadu let fungují s pozitivními dopady na zaměstnanost
a pracovní uplatnění i mimopracovní život osob, jejichž uplatnění
by z důvodu péče o dítě bylo vyloučeno.
Pozměňovací návrhy Výboru pro sociální politiku Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky přinesly rozšíření definice
služby péče o dítě v dětské skupině tak, že musí umožňovat docházku
v rozsahu nejméně šest hodin denně. Dále upravují možnost povolení

výjimek z hygienických požadavků stanovených prováděcím
právním předpisem pro dětské skupiny do dvanácti dětí, pokud tím
nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví. O povolení výjimky
bude rozhodovat na žádost poskytovatele krajská hygienická stanice.
Daňové zvýhodnění se bude rovněž týkat zařízení poskytujících
péči srovnatelnou se zařízeními služby péče o dítě v dětské skupině.
Původní návrh daňově zvýhodňoval pouze registrovaná zařízení
služby péče o dítě v dětské skupině, nyní se daňové benefity budou
týkat všech předškolních zařízení, kterými jsou:
a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení
v zahraničí
b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině
c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě
živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované
péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo
2. mateřskou školou podle školského zákona
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
tel.: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Úřad roku Půl na půl

respekt k rovným příležitostem
Soutěž o nejlepší úřad
s rovnými příležitostmi pro
ženy a mu že každoročně
or gan i z uje M i n i st er st vo
v n i t r a Če s k é r e pub l i k y
ve spolupráci s Alternativou
50+, o. p. s., Fórem 50 %,
o. p. s., a Gender Consulting,
s. r. o., již od roku 2007.
Cílem soutěže je monitoring
a podpora zavádění politiky
rovnosti žen a mužů a principů
gender mainstreamingu
do práce úřadů veřejné správy
v České republice. Soutěž se
snaží motivovat úřady veřejné
správy v tom, aby začleňovaly
priority vlády při prosazování
rovnosti žen a muž ů, a to
nejméně ve dvou základních
směrech: dovnitř vlastního
úřadu, a tedy směrem k zaměstnankyním a zaměstnancům,
ale i vzhledem k obyvatelstvu,
které v daném územně správním
celku žije.
Soutěž se vyhlašuje každoročně
v březnu příslušného
kalendářního roku. Informace
l ze naléz t na webov ých
stránkách Ministerstva vnitra

České republiky: podání zájmu
o účast, respektive o získání
ocenění, spočívá v zodpovězení
položených otázek a doložení
důkazů (citace, specifikace,
od k a z y) do přede psa ného
dotazníku, který se odesílá
v určeném termínu na kontakty
příslušných zaměstnankyň či
zaměst nanců Ministerst va
v n it r a . Vý b ě r ová kom i s e
vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí a krajů na základě
k r it é r i í s t a n ove nýc h p r o
příslušné kategorie (obce I,
II III, krajské úřady) a udělí
ocenění Úřad roku Půl na půl
– respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným
úřadům v každé kategorii.
Na konferenci Ministerstva
vnitra Péče nejen jako mezigen e r a č n í m o s t , a le i ja ko
mezilidská solidarita konané
4. č e r v n a 2 015 p r o b ě h lo
sl av no s t í o c e n ě n í ú ř a d ů ,
které uspěly na prvních třech
místech v devátém ročníku
této soutěže.
Komise složená ze zástupců
Ministerst va v nit ra České

r e p u b l i k y, Ú ř a d u v l á d y
Če ské re publ i k y, Fa k u lt y
humanitních studií Univerzity
Karlovy, Svazu měst a obcí,
dále ze zástupců společností
Alternativa 50+, Fórum 50 %,
GENDER Consulting hodnotila
v ýsled k y ak tivit k rajů,
krajských úřadů v přístupu,
fungování a dodržování procesů
v této oblasti, a to uvnitř úřadu
i směrem navenek k občankám
a občanům kraje. Kraji Vysočina
udělila první místo s celkovým
počtem 107 bodů. To je výsledek
o 39 bodů vyšší, než dosáhl kraj
umístěný na druhém místě.
Kraj Vysočina si tak již pátým
rokem d r ž í toto v ýsost né
postavení mezi kraji v naší
zemi a i nadále se značným,
za aktuální hodnocené období
nejvyšším bodovým předstihem.
Komise v rámci hodnocení
u Kraje Vysočina ocenila rozsah
přístupu i aktivit, a zejména
to, že nechápe genderovou
politiku jen jako vyrovnání
šancí pro ženy a muže, ale že
se k raj zabývá začleněním
všech sk upin oby vatelst va

či zaměstnaneckých skupin,
které jsou nějakým způsobem
z nev ýhod něny ve svém
postavení, a že podpor uje
aktivity směřující ke slaďování
osobního a pracovního života
jak obyvatelek a obyvatelů
k raje, tak i zaměst nan ky ň
a zaměstnanců kraje zařazených
do krajského úřadu. Zdůrazněna
byla trvalá péče v této oblasti
a neustálý a neutuchají zájem
dál oblast rozvíjet.
Na ko n fe r e n c i , kd e byly
slav nost ně oceněny ú řady
na pr v n ích t ře ch m íst e ch
v každé kategorii, současně
ředitelka odboru personálního
Ministerst va v nit ra České
r e p u bl i k y J U D r. A n n a
Doležalová slavnostně vyhlásila
desát ý jubilejní ročník.
V rámci tohoto ročníku budou
hodnoceny dosažené výsledky
v oblasti rovných příležitostí
za rok 2015.
 Ivana Hanáková Kosourová,
oddělení řízení lidských
zdrojů, telefon: 564 602 107
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina
úřední hodiny
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

pokladna

17:00
13:00
17:00
13:00
13:00

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00-12:00
8:00-13:00
8:00-12:00
8:00-13:00
8:00-13:00

13:00-17:00

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

pracoviště CzechPOINT
8:00-12:00
13:00-17:00
8:00-13:00
8:00-12:00
13:00-17:00
8:00-13:00
8:00-13:00

13:00-17:00
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KOTLÍKOVÉ
DOTACE
PRO DOMÁCNOSTI
V KRAJI VYSOČINA
V rámci Operačního programu Životní prostředí jsou vyčleněny prostředky na výměnu kotlů na tuhá
paliva pro domácnosti. Tyto prostředky budou jednotlivým domácnostem poskytovány prostřednictvím Kraje Vysočina.
Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za:
• Kotel na uhlí – dotace nejvýše 70 % uznatelných výdajů
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 % uznatelných výdajů
• Plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 % uznatelných výdajů
• Tepelné čerpadlo – dotace nejvýše 75 % uznatelných výdajů
Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů.
Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tisíc korun.
Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projektu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti
budovy, jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje ve výši max.
20 tisíc korun.
První výzva pro občany k podávání žádostí o kotlíkové dotace na Kraji Vysočina je plánována na první
čtvrtletí roku 2016.
Nezávazný průzkum skutečného zájmu o Kotlíkové dotace:

www.kr-vysocina.cz/kotliky
Nezávazný průzkum skutečného zájmu bude aktivní až do konce července 2015.
Kontaktní osoby v pracovních dnech:
Odbor regionálního rozvoje Krajkého úřadu Kraje Vysočina:
Ing. Bc. Jan Jež, e-mail: jez.jan@kr-vysocina.cz; tel.: 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová, e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz; tel.: 564 602 532

Více informací na www.kr-vysocina.cz

