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KRAJE ŽÁDAJÍ STOVKY MILIONŮ KORUN
NA DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Řádově stovky milionů korun na dofinancování
sociálních služeb požadují po Vládě České republiky
hejtmani všech krajů. Oznámil to koncem února
na tiskové konferenci předseda AKČR a hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek po jednání
s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou
Marksovou. Právě dofinancování sociálních služeb
bylo zásadním bodem programu jednání Rady
AKČR, které se konalo dne 26. 2. 2016 ve Valči
v Kraji Vysočina.
„Všechny kraje do několika dnů zpracují kalkulace
kompenzací nutného dofinancování navýšení platů
a mezd v sociálních službách a připraví společný
materiál na jednání hejtmanů s členy Vlády ČR,“
uvedl Michal Hašek. Od loňského roku přešlo financování sociálních služeb, respektive přerozdělování
státních peněz na sociální služby, do kompetence
krajů.
V letošním roce bylo na zajištění sociálních služeb
prostřednictvím krajů požádáno Ministerstvo práce
a sociálních věcí o 12,68 miliard korun. Ve finále
kraje dostaly pouze 8,315 miliard korun, přitom
však mají zajistit více služeb. Koncem roku tak kvůli
nízké dotaci státu reálně hrozí existenční ohrožení

klíčových služeb poskytovaných potřebným. Pokud
jde o argumenty krajů pro navýšení dotací na schválené platy v sociálních službách, mají kraje podporu
ministryně práce a sociálních věcí Michaely
Marksové. Ta by v případě pracovníků v sociálních
službách ráda viděla i vyšší navýšení platů, ale je si
vědoma reálných čísel a chce navýšení realizovat
postupně. „Stanovisko krajů při jednání s ministrem
financí podpořím, protože v rozpočtu Ministerstva
práce a sociálních věcí budeme další finance dohledávat jen těžko,“ upozorňuje Michaela Marksová.
Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka
je velice důležité, aby o dofinancování sociálních
služeb bylo rozhodnuto co nejdříve. „Je nepřijatelné
prodlužovat nejistotu poskytovatelů. V případě
Kraje Vysočina jde o více než 54 milionů korun,
které po státu požadujeme,“ říká Jiří Běhounek s tím,
že na rozdíl od obcí nemají kraje žádné další peníze
na financování sociálních služeb začleněny ani ve
sdílených daních.
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POVINNOSTI VYDAVATELE
PERIODICKÉHO TISKU
Upravuje je zákon č. 46/2000 Sb.,
o právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších
zákonů (tiskový zákon). Periodickým tiskem se rozumí noviny,
časopisy a jiné tiskoviny vydávané
pod stejným názvem, se stejným
obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě, a to nejméně dvakrát v kalendářním roce.
Právnická nebo fyzická osoba,
která hodlá vydávat periodický
tisk, je povinna doručit Ministerstvu kultury ČR nejpozději
30 dnů před zahájením vydávání
periodického tisku písemné oznámení, jež musí obsahovat náležitosti stanovené v § 7 odst. 2 tiskového zákona. Jedná se o povinnou
evidenci periodického tisku.
Vydavatel je dále povinen zajistit,
aby na každém vydání periodického tisku byly uvedeny povinné

údaje stanovené v § 8 tiskového
zákona. Periodický tisk, který
neobsahuje povinné údaje, nesmí
být veřejně šířen.
Další povinností vydavatele
vyplývající z § 9 tiskového zákona
je z každého vydání periodického
tisku (do 7 dnů ode dne jeho
vydání) zajistit dodání stanového počtu výtisků určeným
příjemcům (Národní knihovna
ČR, Moravská zemská knihovna
v Brně, knihovna Národního
muzea v Praze, Ministerstvo
kultury, Parlamentní knihovna,
každá krajská knihovna, Městská
knihovna v Praze).
V případě nedodržování výše
uvedených povinností je v kompetenci krajského úřadu vést
sankční řízení a uložit pokutu až
do výše 100 000 Kč vydavateli,
který ve stanovené lhůtě nesplní
povinnost doručit Ministerstvu

kultury oznámení s údaji potřebnými k evidenci periodického
tisku a započne přes nesplnění
této povinnosti s vydáváním
periodického tisku anebo nesplní
povinnost oznámit Ministerstvu kultury změnu evidovaných
údajů, přerušení nebo ukončení
vydávání periodického tisku či
nesplní povinnost dodat stanovený počet povinných výtisků
určeným příjemcům. Dále krajský
úřad uloží pokutu až do výše
200 000 Kč vydavateli, který
umožní veřejné šíření periodického tisku bez povinných údajů
anebo s neúplnými nebo nesprávnými povinnými údaji.
 Eva Herzánová,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 352,
e-mail: herzanova.e@kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
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DOBROVOLNÍ HASIČI Z VYSOČINY ZÍSKAJÍ OD KRAJE
TÉMĚŘ TŘI A PŮL MILIONU KORUN
Na opravy a repase mobilní požární techniky získají letos jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina téměř 1,7 milionu
korun. Stejnou částku uvolní krajský rozpočet na podporu akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů i na výchovu mládeže.
„V prvním případě půjdou peníze na opravy cisternových automobilových stříkaček do osmi obcí, které si na kraj podaly žádost
a splňují potřebná kritéria. Ve druhém případě jde o schválenou
dotaci pro Krajské sdružení kraje Vysočina – Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska,“ přiblížil podporu náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast financí Vladimír Novotný.
Přesně 1,7 milionu korun doporučili začátkem března krajští
radní ke schválení Zastupitelstvu Kraje Vysočina. „Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které v současnosti slučuje
v 957 hasičských sborech více než 42 tisíc dobrovolných hasičů,
chce peníze využít k podpoře organizace, posílení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů a prostředky využije
i na požární techniku, oblastní soutěže a v neposlední řadě i na
činnost mládeže a výchovné aktivity,“ přiblížil náměstek Vladimír
Novotný.
V případě prostředků na opravy a repase mobilní požární techniky
kraj uvolní o 167 tisíc korun více, než původně předpokládal.
Budou tak uspokojeny žádosti všech obcí, které si v letošním roce

o podporu požádaly. Dotační titul na opravy a repase požární
techniky Kraj Vysočina poprvé zavedl v loňském roce. „Loni jsme
pomohli deseti obcím, přičemž doručeno bylo osmnáct žádostí,“
upřesnil Pavel Dvořák, který má administraci žádostí dobrovolných
hasičů na Krajském úřadě Kraje Vysočina na starost.
Přehled obcí, které o dotaci na repase a opravy mobilní
požární techniky požádaly a v roce 2016 ji dostanou:
Město Červená Řečice
Město Kamenice nad Lipou
Město Světlá nad Sázavou
Město Velké Meziříčí
Městys Štoky
Obec Kožlí
Obec Onšov
Obec Přibyslavice

160 000 Kč
245 690 Kč
203 050 Kč
250 000 Kč
158 600 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
249 890 Kč
Zdroj: Kraj Vysočina

 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

ZÁSADY MA21 A ZDRAVÍ 21
V ROCE 2016 PODPOŘÍ PRVNÍCH 47 PROJEKTŮ
V Kraji Vysočina je v současné
době 59 realizátor ů MA21
a 48 Zdravých škol. „Hlavně
pro ně je u rčena fi na nčn í
podpora na aktivit y, které
souvisejí nejen se zdravým
životním stylem a zlepšováním
životního prostředí, ale také
se zkvalitňováním činnosti
veřejné správy vůči občanům,“
vysvětluje Martin Hyský, radní
Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního
plánování.
V letošním roce je alokováno
na Zá sa dy Za st upit elst va
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu napl-

ňování a propagace principů
místní Agenda 21 a Zdraví 21
v Kraji Vysočina 2 800 000 Kč.
V prvním kole bylo přijato
47 žádostí o dotaci v celkové
výši 2 503 752 Kč. Termín
uzávěrky druhého kola příjmu
žádostí je 16. 5. 2016.
Rada Kraje Vysočina rozhodla
na svém jednání dne 15. 3. 2016
poskytnout dotace 31 žadatelům z řad Škol podporujících zdraví, mikroregionů,
MAS a nestátních neziskových organizací a doporučila
Zastupitelstvu Kraje Vysočina poskytnout dotace celkem
16 obcím. Dotace obcím budou

zastupitelstvem kraje schvalovány po uzávěrce tohoto čísla
zpravodaje.
Účelem poskytnutí dotací je
podpora strategického řízení,
zajištění osvětových kampaní,
pořádání výstav a prezentací
k udržitelnému rozvoji, MA21
a podpoře zdraví obyvatel, pořádání kulatých stolů, veřejných fór
a uplatňování metod a nástrojů
přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje.
Zdravé školy zrealizují projekty
zaměřené na zavádění principů
zdravého životního stylu do škol,
činnost dětských zastupitelstev,
žákovských nebo studentských

parlamentů, sportovní aktivity
žáků, osvětu v oblasti zdraví,
prevence úrazů, ochrany životního prostředí aj.
Podmínky čerpání dotací jsou
uvedeny na tomto odkazu:
http://www.zdravykrajvysocina.cz.
 Jana Böhmová,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 586, e-mail:
bohmova.jana@kr-vysocina.cz

zve všechny starosty obcí Vysočiny na společné setkání s Radou Kraje Vysočina
KDY: v pondělí 11. dubna 2016, 14.00 hod.
KDE: Společenský sál SOŠ, SOU a OU Třešť, K Valše 38, Třešť
S ohledem na organizační zajištění vás žádáme o potvrzení účasti celkového počtu osob. Kontaktní osobou pro potvrzení účasti
na tomto setkání je Kateřina Svobodová, tel.: 564 602 152, 724 650 156, e-mail: svobodova.k@kr-vysocina.cz.
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ČISTÁ VYSOČINA: DO ÚKLIDU VYSOČINY
SE PŘIHLÁSIL REKORDNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
22 115 dobrovolníků ze 495 organizací se letos zaregistrovalo do
osmého ročníku osvětové akce Čistá Vysočina. Tradiční jarní úklid
organizovaný v rámci aktivit Zdravého Kraje Vysočina se tak stal
jednoznačně nejmasovější akcí v historii Kraje Vysočina. „Mezi
nahlášenými převažují školy, kde má tato aktivita také osvětový
a výchovný podtext. Dále potom jednotlivé obce a sbory dobrovolných hasičů. Sbírají také oblastní charity, myslivecké spolky,
turisté, místní organizace různých politických stran, rodinná
centra, spolky mládeže… Sousedské vztahy budou v rámci sběru
odpadků konkrétně utužovat například Sklenský sousedský
spolek, Přátelé Radostína, Novovesáci a další,“ informuje radní
Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský. Za sedm let se akci Čistá Vysočina díky lidské
všímavosti, angažovanosti a pomoci podařilo přírodu vyčistit od
několika stovek tun odpadu.
Podle koordinátora úklidu Oldřicha Sklenáře z Krajského úřadu
Kraje Vysočina je letos nejvíce přihlášených tradičně z Havlíčkobrodska, nejslabší je účast na Pelhřimovsku. Mapa přihlášených úseků je k dispozici stejně jako další důležité pokyny na
odkazu www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. „Nejvíce překryvů
v nahlášených úsecích jsme museli řešit na Chotěbořsku a Přibyslavsku. Oproti loňskému roku však účastníci mnohem více
začali používat mapu už zaznačených úseků, která je dostupná
na geoportálu Čistá Vysočina. Za to jim patří dík, protože se tím
minimalizovalo duplování přihlášených úseků, které už někdo

registroval, a naopak se účastníci napojují se svými úseky na další,
už nahlášené sběrače. Máme tak větší šanci uklidit delší úseky,“
uvedl Oldřich Sklenář.
Letos bude opět uklizeno několik desítek kilometrů břehů řek
Sázavy a Oslavy a jejich přítoků a dále také několik kilometrů
turistických a naučných stezek například v okolí Žďáru nad
Sázavou (Naučná stezka kolem Zelené hory), Jihlavy (Hornická
NS), Telče (NS Lipky), či Chotěboře (NS Údolím Doubravy). Od
odpadků bude také vyčištěna přírodní památka PP Údolí Chlébského potoka na Bystřicku. Z firem, kterým není lhostejná čistota
životního prostředí, se letos zapojí například zaměstnanci Bosch
Diesel, s. r. o., Kinský Žďár, a. s., či Hartmann-Rico, a. s.
Nejdelší souvislý úsek, kde se mohou účastníci silničního
provozu těšit na čisté okolí silnice během jízdy, najdeme na
Havlíčkobrodsku a Chotěbořsku mezi obcemi Habry – Vepříkov
– Nová Ves u Chotěboře – hranice Kraje Vysočina s Pardubickým
krajem. „V roce 2016 bude rozděleno mezi účastníky akce Čistá
Vysočina téměř 11 tisíc kusů pytlů na plasty a více než 12 tisíc kusů
pytlů na ostatní komunální odpad. Pytle pro jednotlivé skupiny
sběračů připraví jihlavská organizace Život 99. S odklízením
sesbíraného odpadu bude opět pomáhat Krajská správa a údržba
silnic Kraje Vysočina,“ uzavírá Martin Hyský.
 Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 562, e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz

KOŘENOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
MŮŽE BÝT ŘEŠENÍM PRO MALÉ OBCE
Malé obce o vel i kost i do
30 0 oby vatel, k teré ať u ž
z ekonomických nebo jiných
důvodů nestavějí klasickou
mechanicko-biologickou čistírnu
odpadních vod, mohou zkusit
vybudovat kořenovou čistírnu
(dále jen „KČOV“). Ta představuje soustavu speciálně upravených jezírek (nádrží) osázených
vybranými druhy rostlin, která
odpadní vodu z domácností, ale
také například z nemocnic, hotelů
nebo průmyslových objektů, čistí
při průtoku hustým porostem.
„Na Vysočině funguje přibližně
deset podobných čističek, využívají ji například v Pavlínově
na Žďársku nebo pod chatovou
osadou Okrouhlík u Čížova na
Jihlavsku. Další malé obce mají
zajištěný jiný přírodě blízký
způsob čistění svých odpadních
vod jako například biologické
rybníky,“ přibližuje radní Kraje

Vysočina pro oblast lesního,
vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí
Zdeněk Chlád s tím, že pilotní
projekty tohoto druhu čistění
odpadních vod by se v regionu
mohly objevovat do budoucna
častěji.
Stavba samotné KČOV, kterou
dnes v ČR využívá přibližně
500 obcí, je levnější variantou
než klasická mechanicko-biologická čistírna. Navíc obec může
počítat s levnějším provozem
tohoto zařízení: naopak nevýhodou jsou velké nároky na
plochu – na jednoho řešeného
obyvatele připadá pět až deset
met r ů čt verečn ích plochy.
Zhruba po dvaceti letech je
pak zpravidla nutná výměna
náplně filtračního pole a rostlin,
která je nákladnější. „Vzhledem
k těmto parametrům je kořenová čistírna jednou z variant

řešení čištění odpadních vod
hlavně pro menší obce, jež mají
stávající jednotnou kanalizaci
a nemají reálnou možnost vybudovat novou oddílnou (splaškovou) kanalizaci zakončenou
klasickou čističkou,“ vysvětluje
radní Zdeněk Chlád a dodává,
že je nutné počítat s tím, že
kořenová čistírna odpadních vod
má v odbourávání znečištění
z odpadních vod nižší účinnost
než klasická mechanicko-biologická čistička, hlavně co se týká
živin.
Náklady na výstavbu kořenové
čistírny odpadních vod se pohybují v jednotkách milionů korun.
Provozní náklady za deset let činí
podle odborných propočtů zhruba
400 tisíc korun. Na výstavbu
kořenové čistírny odpadních vod
mohou obce využít prakticky
všechny dostupné dotační tituly
– OPŽP, MZe, ale i dotační tituly

kraje: grantový program Fondu
Vysočiny Čistá voda 2016, který
je určený na podporu pořízení
studií a projektových dokumentací, a Zásady ZK pro poskytování dotací na infrastrukturu
vodovodů a kanalizací určené
pro podporu realizace vlastních
staveb.
Ze 704 obcí na území Kraje
Vysočina má čištění svých
odpadních vod zajištěno téměř
200 obcí, a tedy více než čtvrtina,
v nichž figurují především větší
sídla. „A tato čísla stále stoupají,
protože každý rok se podaří
vyřešit odvádění a čištění odpadních vod zhruba u deseti až
dvanácti obcí,“ uzavírá radní
Zdeněk Chlád.
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail:
brothankova.m@kr-vysocina.cz
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HUMPOLEC SI PŘIPISUJE DALŠÍ TITUL
NEJLEPŠÍHO MĚSTA PRO BYZNYS V KRAJI VYSOČINA
Tradiční krajské setkání místních samospráv k aktuálním tématům
veřejné správy pořádané Svazem měst a obcí Český republiky letos
doplnilo slavnostní vyhlášení výzkumu Město pro byznys. Nejlepším
místem pro podnikání je podle výzkumu Humpolec, který obsadil
první příčku. Pomyslné stříbro získal Pelhřimov a i třetí příčka
patří Pelhřimovsku, a to konkrétně Pacovu. „Humpolci k prvenství
podle průzkumu pomohla dobrá infrastruktura, počet významných
zaměstnavatelů, úroveň a počet studentů odborného vzdělávání, ale
například i vstřícnost radnice k podnikání,“ prozradil radní Kraje
Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský, který
se setkání více než stovky zástupců měst a obcí Vysočiny účastnil.
Dopolední program setkání se věnoval změnám legislativy, jež
v mnoha případech zasahují do kompetencí samospráv a zvyšují
finanční i administrativní zátěž. Řeč byla i o přístupu obcí k evropským penězům. „Nové programovací období 2014–2020 s sebou
přináší nejen pro obce celou řadu změn v čerpání evropských peněz.
Nové operační programy jsou totiž spravovány na státní úrovni,“
uvedl radní kraje Martin Hyský.

Kromě nového programovacího období byla diskutována řada změn
legislativy v zadávání veřejných zakázek, v nakládání s odpady
nebo v oblasti sociálního bydlení. Diskuse se vedla i o zákon
o registru smluv, který radnicím ukládá vyšší administrativní zátěž,
s níž se musí vypořádat. Venkov se stále častěji setkává i s nedostatečným zajištěním zdravotní péče, neboť se nedaří nahrazovat
stárnoucí populaci lékařů. Po ordinacích zubařů se se stejnou potíží
potýkají i praktičtí lékaři.
Krajská setkání pořádá Svaz měst a obcí ČR postupně ve všech
krajích. Jsou určeny pro představitele radnic, zváni jsou i zástupci
krajů, poslanci, senátoři nebo zástupci státní úřadů a soukromých
společností působících na území regionu. „Je to příležitost, jak
osobně diskutovat vše, co trápí města a obce,“ uzavřel radní Martin
Hyský.
 Radim Hošek,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 269, e-mail: hosek.r@kr-vysocina.cz

PŘIHLASTE SVOU OBEC
DO SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2016
Ministerstvo pro místní rozvoj
společně s ostatními vyhlašovateli pořádá už 22. ročník soutěže
Vesnice roku. Cílem této soutěže
je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na
rozvoji jejich domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic
a upozornit širokou veřejnost
na význam venkova. Soutěže
se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru s maximálně
7 500 obyvateli, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem
obce, program obnovy vesnice
nebo program rozvoje svého
územního obvodu. Do soutěže
se obec hlásí vždy jako celek
včetně všech svých místních
částí.
Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech:
koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů,
podnikání, péče o stavební fond
a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory
energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň
v obci, péče o krajinu, připra-

vované záměry a informační
technologie v obci.
Obce musí podat řádně vyplněnou elektronickou přihlášku
včetně povinných příloh a uhradit
povinný registrační poplatek (2
Kč za každého občana přihlašované obce). Vytištěnou elektronickou přihlášku do soutěže
včetně příslušné dokumentace
a doklad o úhradě registračního poplatku zašlou obce do
29. 4. 2016 na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR (adresa: Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha
1) k rukám tajemnice soutěže
Ing. Miroslavy Tiché.
Podmínky účasti v soutěži
i přihláška jsou k dispozici na
samostatných webových stránkách této soutěže: http://www.
vesnicerok u.cz /. V k vět nu
a červnu budou všechny přihlášené obce hodnoceny v rámci
krajských kol a v letních měsících
proběhnou krajská slavnostní
vyhlášení. Vyhlášení výsledků
celostátního kola se uskuteční
dne 17. 9. 2016 v Luhačovicích na Mezinárodním festivalu
dětských folklorních souborů
Písní a tancem.

V loňském roce se Vesnicí Vysočiny stala obec Martínkov. Krajského kola této soutěže se zúčastnilo celkem 15 obcí. Celostátní
vítěz vybraný z krajských vítězů
může od ministerstva pro místní
rozvoj čerpat dotaci z Programu
obnovy venkova do výše jednoho
milionu korun. V pořadí druhá
oceněná obec smí požádat až
o 950 tisíc korun, třetí obec o 900
tisíc korun a další krajští vítězové
o 600 tisíc korun stejně jako ostatní
obce, oceněné modrou, zelenou,
oranžovou nebo bílou stuhou.
Vítěz krajského kola na Vysočině
navíc získává od Kraje Vysočina
titul Vesnice Vysočiny roku 2016,
který s sebou nese i finanční benefit
v podobě stotisícového daru. I na
ostatní obce oceněné v rámci krajského kola soutěže kraj pamatuje
s finanční odměnou: u obcí oceněných stuhou je to dar ve výši 50
tisíc, u obcí oceněných diplomem
pak 25 tisíc. Obce oceněné čestným
uznáním budou pak zvýhodněny
pro rok 2017 v čerpání dotace
z Programu obnovy venkova Vysočiny, kde automaticky dosáhnou na
maximální částku dotace umožněnou programem.

Jak připravit prezentaci obce?
Co vše je v soutěži hodnoceno?
Na tyto a mnohé další otázky
odpoví zástupci vyhlašovatelů
a spoluvyhlašovatelů soutěže
na motivačním semináři, který
se uskuteční v sedmi krajských
knihovnách České republiky.
Březen 2016
24. 3. Zlín
29. 3. Ostrava-Vítkovice
31. 3. České Budějovice
Duben 2016
12. 4. Ústí nad Labem
14. 4. Hradec Králové
19. 4. Olomouc
21. 4. Brno
Motivační seminář pořádají
v yh l a š ovat elé s out ě ž e ve
spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků. V případě zájmu pošlete
emailem potvrzení účasti tajemnici soutěže Miroslavě Tiché
(Miroslava.Ticha@mmr.cz).
 Luděk Hrůza,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 543,
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz
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NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Prioritní oblast: 2 – OVZDUŠÍ
Podoblast podpory: 2.1 – Emise ze stacionárních zdrojů
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlásilo dne
5. 2. 2016 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
ČR (dále jen „fond“) Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí
podpory (dále jen „výzva“) dle podmínek Národního programu
Životní prostředí (dále jen „program“).
O finanční podporu mohou žádat vlastníci zdrojů znečišťování
ovzduší, a to zejména obchodní společnosti a družstva, fyzické
osoby podnikající, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní
podniky, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
ústavy, spolky).
Cílem výzvy je:
a) snižování emisí těžkých kovů, které mají zákonem stanoven
imisní limit nebo jsou regulovány Protokolem o těžkých kovech
(olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť)
b) snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů, a tím
omezování negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví
a míry obtěžování obyvatelstva zápachem
Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podporovanou
aktivitou programu:
2. 1. B – Pořízení technologií a změny technologických postupů
vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek včetně projektů na
snížení nebo eliminaci zápachu.
Obvyklým případem může být zakrytování a odsávání odpadního
plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka,
ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení),
podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.
Výše podpory na jeden projekt je stanovena ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů v minimální výši 500 000 korun a maximální výši 10 000 000 korun.

Pro výzvu je alokováno celkem 50 000 000 korun, z toho
25 000 000 korun pro předmět podpory a) Snižování emisí těžkých
kovů a 25 000 000 korun pro předmět podpory b) Snižování emisí
pachových látek.
Výzva je vyhlášená jako dvoukolová:
1. kolo výzvy – projektové náměty
Zahájení příjmu projektových námětů: 5. 2. 2016
Ukončení příjmu projektových námětů: 29. 4. 2016 v 12.00 hod.
Projektové náměty budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti předloženy MŽP. To, případně i ve spolupráci s Českou
inspekcí životního prostředí, provede posouzení projektových
námětů z pohledu jejich souladu s cíli výzvy, a to zejména při
zohlednění závažnosti současného stavu a potenciální účinnosti
navrhovaných opatření. Případné souhlasné stanovisko s projektovým námětem nezakládá samo o sobě nárok na přiznání podpory,
nýbrž toliko možnost podat žádost o podporu ve 2. kole výzvy.
2. kolo výzvy – žádosti o podporu (pouze pro účastníky 1. kola)
Zahájení příjmu žádostí o podporu 1. 6. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 7. 2016 ve 12.00 hod.
Projektové náměty bude možné podávat od 5. února 2016 do
29. dubna 2016 a žádosti následně od 1. června 2016 do 27. července
2016. Projekty musí být zrealizovány do konce roku 2019.
Text výzvy s přílohami najdete na webových stránkách SFŽP ČR.
Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky odboru
realizace Národních programů fondu:
Magda Růžičková, vedoucí oddělení II, tel.: 267 994 118, e-mail:
magda.ruzickova@sfzp.cz
Michal Slezák, vedoucí odboru realizace Národních programů, tel.:
267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
 Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 514, e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz

PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
MÁ ZAČÍT PO DESETI LETECH OPĚT VYPLÁCET STÁT
Lesy vyžadují trvalou a odbornou
péči. Díky ní, ale třeba i díky
příspěvkům na hospodaření,
se mohou lesy Kraje Vysočina
chlubit svojí kvalitou. Podpora
hospodaření lesních majetků
trvá bezmála od doby jejich
vydání původním vlastníkům po
roce 1989. Nejdříve byly finanční
prostředky poskytovány ze státního rozpočtu a od roku 2005
se příspěvky na hospodaření
v lesích vyplácejí z rozpočtu
krajů. K raj Vysočina tehdy

převzal pravidla jen s malými
úpravami od státu a následnými
změnami akcentoval místní
zájmy. Poslední změna účinná
do 1. 1. 2016 si vzala za cíl
ještě více podpořit druhovou
pestrost nově vznikajících lesů.
V současné době však probíhají práce na novele nařízení
vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení
závazných pravidel poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích a na
vybrané myslivecké činnosti.

Výsledkem by měl být mimo
jiné návrat k vyplácení těchto
příspěvků do lesů ze státního
rozpočtu a s tím související
jednotnost pravidel pro celou
Českou republiku. Tím bude
Kraj Vysočina postaven před
otázku, jak v rámci regionálních
zájmů podpořit hospodaření
v lesích, a přitom postupovat
v souladu s dotčenými předpisy
a pravidly ČR a EU.
Prozatím se předpokládá, že
podle Zásad Zastupitelstva

Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích pro období
2014–2020 budou poskytovány
příspěvky za práce provedené
před přechodem financování
těchto činností na stát.
 Jiří Bartoš,
odbor život n í ho prost ředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 264,
e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz
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ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ
NA PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ
V rámci kontrolní činnosti ze strany finančních úřadů se často objevují
problémy se způsobem správného účtování nákladů vynaložených
obcemi na protiradonová ozdravná opatření, ať už se jedná o budovy
veřejného zájmu, školy nebo veřejné vodovody. Z tohoto důvodu
byl učiněn dotaz na Ministerstvo financí, jak správně tyto náklady
účtovat. Oficiální výklad MF k této problematice je k dispozici na

www. kr-vysocina.cz > Životní prostředí > Radon > Aktuální
informace.
 Jaroslav Šmejkal,
odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Oceňovací vyhláška
V částce 19/2016 Sbírky zákonů vydané dne 12. 2. 2016 byla pod
č. 53 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013
Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška),
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Školská zařízení
V částce 19/2016 Sbírky zákonů vydané dne 12. 2. 2016 byla pod
č. 54 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009
Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty
dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených
v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2016.
Rozpočtová skladba
V částce 20/2016 Sbírky zákonů vydané dne 15. 2. 2016 byla pod
č. 56 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002
Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Odpadní vody
V částce 21/2016 Sbírky zákonů vydané dne 19. 2. 2016 bylo
pod č. 57 publikováno nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2016.
Grafické disciplíny
V částce 22/2016 Sbírky zákonů vydané dne 22. 2. 2016 byla pod
č. 58 publikována vyhláška, o státních zkouškách z grafických
disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech
o vzdělání.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Platby zemědělcům
V částce 24/2016 Sbírky zákonů vydané dne 25. 2. 2016 bylo pod
č. 61 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících
nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související

nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2016 (část 1. 1. 2017,
část pozbývá platnosti 31. 12. 2016).
Životní podmínky zvířat
V částce 24/2016 Sbírky zákonů vydané dne 25. 2. 2016 bylo pod
č. 62 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré
životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb..
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2016.
Agroenvironmentálně-klimatická opatření
V částce 24/2016 Sbírky zákonů vydané dne 25. 2. 2016 bylo pod
č. 63 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálněklimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015
Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2016.
Ekologické zemědělství
V částce 24/2016 Sbírky zákonů vydané dne 25. 2. 2016 bylo pod
č. 64 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické
zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně
některých souvisejících nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2016.
Maso, ryby, akvakultura a vejce
V částce 26/2016 Sbírky zákonů vydané dne 4. 3. 2016 byla
pod č. 69 publikována vyhláška o požadavcích na maso, masné
výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce
a výrobky z nich.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2016.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu,
tel.: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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KRAJ VYSOČINA PODPOŘÍ TECHNICKÉ,
PŘÍRODOVĚDNÉ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO
DĚTI A MLÁDEŽ
Kraj Vysočina uspěl s žádostí
v dotačním titulu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Program v yhlášený na
podzim 2015 s názvem Naplňování Koncepce podpory mládeže
na krajské úrovni má finanční
prostředky směřovat na pořádání
technických, přírodovědných
a řemeslných volnočasových
aktivit pro děti a mládež pro rok
2016. „Kraj už schválil Pravidla
Rady Kraje Vysočina pro poskytování těchto dotací a podporuje tak
pravidelné a dlouhodobé aktivity
pro děti a mládež, které podněcují
jejich tvořivost, rozvíjí manuální
zručnost i využívání nových
technologií,“ uvedla radní Kraje
Vysočina pro oblast školství,
mládeže a sportu Jana Fialová.

Program byl určen pouze krajům,
které mohou v souladu s cíli
Koncepce podpory mládeže na
období 2014 – 2020 vyhlásit
a následně realizovat jednotlivé krajské výzvy. Prioritami
programu je podpora participace
a podpora tvořivosti.
Příjemcem dotace podle těchto
Pravidel mohou bý t pouze
následující právnické osoby,
které mají ve stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží,
vznikly nejméně rok před datem
uzávěrky příjmu žádostí a mají
sídlo v Kraji Vysočina:
• spolky a ústavy ve smyslu
z á kon a č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
• obecně prospěšné společnosti založené podle zákona

č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech.
Dotace není určena na spolufinancování sportovních aktivit,
kulturních akcí a festivalů, ani
činnosti škol a školských zařízení.
Důvodem pro posk y tování
dotací je zajistit spolufinancování rozvoje technických,
přírodovědných a řemeslných
volnočasových aktivit v regionu
vedoucích k
• rozvoji technického, přírodovědného a řemeslného vzdělávání v rámci mimoškolních
aktivit,
• vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro
organizované i neorganizované děti a mládež,

• rozvoji materiálně-technické
základny,
• široké a účinné propagaci
účelného trávení volného
času.
Příjemce dotace může získat
finanční prostředky ve výši
20 000 – 50 000 korun. Spoluúčast Kraje Vysočina může činit
max. 80 % celkových uznatelných nákladů akce.
Žádosti o poskytnutí dotace je
možné podávat v termínu od
1. dubna do 30. dubna 2016
 Jana Albrechtová,
odbor školství, mládeže
a sportu,
tel.: 564 602 942,
e-mail: albrechtova.j@kr-vysocina.cz

VYSOČINA SE ZAPOJÍ DO KAMPANĚ
DO PRÁCE NA KOLE 2016

Mediální partneři

Hlavní
mediální partner

Lokální partneři

Národní partneři

Generální partner

z Jihlavy nebo ze Žďáru nad Sázavou,“
uvedl cyklokoordinátor Kraje Vysočina
a také organizátor soutěže v Jihlavě Petr
Stejskal, který připomněl, že přihlášení do
konce března mají registraci výhodnější.
Každý zaregistrovaný účastník získá
originální tričko a může využít některou
z akcí připravovaných v zapojených
městech pro účastníky zdarma tzv. „na
triko“. Pro vítěze jednotlivých týmových
i individuálních kategorií pravidelnost
a výkonnost pak čekají věcné ceny.
Podpořit kampaň můžete také připoE
C
D
O
BĚŽCE A CH
jením se k některé z cyklojízd 20. dubna
NOVĚ I PRO
v Jihlavě, 22. dubna v Třebíči nebo
Tisíc důvodů proč jezdit
7. května ve Žďáře nad Sázavou.
Kampaň Do práce na kole se uskuteční
DO PRÁCE NA KOLE
v téměř 30 městech napříč celou repubRegistrace od 9. března do 30. dubna
www.dopracenakole.cz
likou. Letos je už pošesté zaměřena
mimo jiné na zapojení zaměstnavatelů,
kteří soutěžící podporují a svým zaměstnancům vytvářejí lepší
podmínky, aby mohli k dopravě do práce využívat kolo.
A jak se soutěže zúčastnit? Vytvořte si svůj 2-5členný kolektiv, Více o kampani a registrace do soutěže v jednotlivých městech na
zaregistrujte se do konce dubna a jezděte pravidelně celý květen www.dopracenakole.cz.
do práce na kole. „Pokud se zrovna ve vašem městě přímo nesoutěží, můžete se zapojit i tak. Jste-li například z Nového Města na  Petr Stejskal, odbor kultury, památkové péče a cestovního
Moravě nebo z Havlíčkova Brodu je možné se připojit k týmům ruchu, tel.: 564 602 354, e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina podpoří celonárodní
cyklodopravní soutěž Do práce na kole
2016. Ve všech účastnických městech
Vysočiny, Jihlavě, Třebíči a Žďáru nad
Sázavou bude Kraj Vysočina partnerem
hlavní ceny v kategorii pravidelnost.
V každém městě tak bude slavit jeden
výherce, který od kraje získá stylové skládací kolo. „Záměrem projektu je motivovat
co nejvíce lidí, aby se naučili používat
jízdní kolo jako pravidelný smysluplný
dopravní prostředek po městě. Když více
lidí přesedlá z aut na kola, zlepší si tak
nejen kondici, ale společně tak přispějí
k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějším, bezpečnější a zdravějším městům,
kde žijí a pracují,“ uvedla radní Kraje
Vysočina pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Marie Kružíková
s tím, že nově se do letošního ročníku
soutěže můžou zapojit i běžci a chodci.

Akce se koná pod záštitou radního hl. města Prahy Petra Dolínka.
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PRAVIDELNÁ PODPORA
PRO MĚSTA S PAMÁTKAMI UNESCO
Kraj Vysočina letos opět finančně
podpoří města s památkami
UNESCO. Žďár nad Sázavou
nechá za krajskou dotaci ve výši
300 tisíc korun opravit světelnou
soustavu kolem kostela sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře.
O stejnou dotaci požádala i další
dvě města na Vysočině, která
se pyšní památkami zařazenými do světového kult urního dědictví. „V Telči částku
investují do projektu Prezentace památky UNESCO Telč
a Třebíč plánuje požadovaných
necelých 270 tisíc korun vložit

do projektu Zařazení města
Třebíče do systému Panorama
ČT a do výroby propagačních
čokoládových pralinek,“ prozradila radní Kraje Vysočina pro
oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Marie Kružíková s tím, že kraj těmto městům
přispívá už od roku 2003.
Jednotlivé žádosti o příspěvek
projednali krajští radní v březnu
a definitivně schválit je musí
ještě krajské zastupitelstvo (do
uzávěrky Zpravodaje zastupitelstvo nezasedlo). Města předem
oznamují, na jaký projekt chtějí

dotaci využít, a proto je už
v průběhu schvalování jasné,
jakým způsobem krajské peníze
regiony podpoří. „Prostředky
nemůžou jít přímo na opravy
památek, ale musí směřovat
na projekty týkající se jejich
okolí, propagace nebo do marketingu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
financí Vladimír Novotný, který
zároveň připomněl, že od roku
2003 dostávala města pravidelně
milion korun na libovolné účely,
od roku 2009 můžou počítat
s třísettisícovou účelovou dotací.

Kraj Vysočina se může pochlubit
největším počtem památek
světového kulturního dědictví
UNESCO. Turisty oblíbenými
cíli na prestižním seznamu jsou
historické jádro Telče, bazilika
svatého Prokopa a židovská
čtvrť v Třebíči a poutní kostel
svatého Jana Nepomuckého
na Zelené hoře ve Žďáru nad
Sázavou.
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161,

e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz

CVIČENÍ BLACKOUT
Pod vedením hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka budou všechny složky integrovaného záchranného systému kraje
nacvičovat 27. dubna 2016 simulovaný blackout způsobený extrémními klimatickými podmínkami. Toto celodenní
CVIČENÍ má prověřit připravenost vybraných klíčových institucí - nemocnicí, podniků, vodáren a desítek dalších.
„Půjde o letošní největší cvičení, při kterém se veřejnost nemusí skutečného výpadku obávat. Jen vyzkoušíme naši
akceschopnost a reakce pro případ, že by k takové energetické krizi došlo,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek.

UPOZORNĚNÍ: Cvičení je pouze simulací krizové situace,
v této souvislosti nedojde nikde v regionu k odstávce dodávek elektrické energie.

CO JE BLACKOUT - rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území
CO NENÍ BLACKOUT - ne u každého výpadku elektřiny mluvíme o BLACKOUTu. Může se například jednat
o plánovanou odstávku elektřiny z důvodu údržby distribuční sítě. To lze ověřit např. na úředních deskách,
na webových stránkách obcí nebo na místně příslušné distribuční společnosti
(stránky jsou i během výpadku dostupné např. prostřednictvím mobilních telefonů, tabletů).

„Postav si svoje auto“
18.–24. dubna 2016 inspirativní výstava
automobilů Kaipan postavených žáky středních škol
19. dubna 2016, 15:00 prezentace práce
konstrukčních týmů na projektu „Postav si svoje auto“
a představení škol
Nákupní centrum CITYPARK Jihlava, Hradební ulice
www.kr-vysocina.cz

projekt Kaipan
postav si svoje auto
Kaipan

Středníškolařemesela služebMoravskéBudějovice
 yššíodbornáškolaa Středníodbornáškolazemědělsko-technickáBystřicenadPernštejnem
V
n Středníškolaprůmyslová,technickáa automobilníJihlava
n StředníprůmyslováškolaTřebíč
n Středníprůmyslováškolaa StředníodbornéučilištěPelhřimov
n Vyššíodbornáškolaa StředníprůmyslováškolaŽďárnadSázavou
n Vyššíodbornáškola,Obchodníakademiea StředníodbornéučilištětechnickéChotěboř
n
n

