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DOTACE NA ELEKTROCENTRÁLY
SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V květnu letošního roku si budou moci obce
Kraje Vysočina podat žádost o novou dotaci
na nákup elektrocentrál pro své jednotky SDH.
Umožní to nové Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací obcím na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina, které
zastupitelstvo kraje schválilo na svém březnovém zasedání.
V poslední době stále častěji způsobují atmosférické vlivy mimořádné události spojené
s plošnými výpadky dodávek elektrické energie. Příčinou jsou poruchy na rozvodech a jejich následná, mnohdy komplikovaná oprava,
jež v některých případech trvá i několik dnů. Se
zvyšující se závislostí moderní společnosti na
elektřině to přináší řadu komplikací pro běžný
život. Při těchto mimořádných událostech se začíná významně projevovat potřeba náhradních
zdrojů elektrické energie.
Správnost záměru podpořit vybavení JSDH
elektrocentrálami prokazují i závěry z vyhodnocení větrné smršti Herwart ze dne 29. 10.
2017, kterou byla zasažena plošně celá ČR
a v rámci Kraje Vysočina bylo řešeno okolo 1
400 událostí. Ze strany postižených subjektů
byly vzneseny požadavky na HZS kraje na zajištění poskytnutí záložních energetických zařízení pro sociální zařízení, zemědělské objekty
(kravíny) nebo domácnosti. HZS Kraje Vysočina ale v současnosti v tomto směru disponuje
pouze omezenými možnostmi.
Při řešení mimořádných situací s výpadky elektrické energie, a nejen těch, by byly významnou
pomocí právě JSDH obcí vybavené elektrocentrálami. Tyto jednotky však nyní nedisponují žádnými (nebo zcela minimálním počtem)
elektrocentrál schopných poskytnout pomoc
při dlouhodobém výpadku elektrické energie
v takovém rozsahu, jaký způsobila větrná smršť
Herwart. Je pravděpodobné, že vlivem změny
klimatu, která se v posledních letech projevuje,
budou krizové a mimořádné události způsobující výpadky elektrické energie v příštím období
stále častější – je proto nanejvýš vhodné se na
tyto situace dopředu připravit.
Pro zachování minimálně základních funkcí
v postiženém území je žádoucí především energetická soběstačnost zařízení a firem, v nichž je
nutné dodávat energii za každé situace a v definovaném minimu. Na tyto objekty je vhodné pů-

sobit tak, aby si uvedené zdroje pořídily a přijaly
filozofii, podle níž „každá obec i občan si musí
poradit nejprve sami“. Kraj se snaží podpořit
tuto filozofii například tím, že bude motivovat
obce, aby vybavily své JPO elektrocentrálami
v předem definované kvalitě s předurčeností
k poskytování minimální pomoci v předem definovaných případech, a to především z pohledu krizového řízení a ochrany obyvatel v místě,
kde jednotka působí. Proto se Kraj Vysočina
rozhodl poskytnout finanční pomoc obcím, jež
vybaví svoji jednotku elektrocentrálou. Pro tyto
účely vyčlenil ve svém rozpočtu 2 mil Kč.
O dotaci mohou žádat obce, které mají zřízenu
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V. Každá obec
může získat dotaci až 35 tis. Kč. Dotace je podmíněna minimální spoluúčastí obce 50 % z celkových nákladů na projekt. Minimální výše dotace, o niž může obec požádat, činí 25 000 Kč.
Sběr žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 1. do 30. 5. 2018. Před tímto termínem
a po něm nebudou žádosti přijímány. Následně budou žádosti vyhodnoceny a předloženy
k projednání na nejbližším možném zasedání
zastupitelstva kraje. Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje bude s úspěšným žadatelem
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.
Dotace bude žadatelům poskytnuta zpětně až
po realizaci projektu (nákup elektrocentrály) na
základě závěrečného vyúčtování přidělené dotace, které musí být předloženo nejpozději do
31. 12. 2018. Vlastní realizace projektu (do
kdy jsou uznatelné náklady) však musí proběhnout do 30. 11. 2018.
Bližší podrobnosti k dotačnímu programu jsou
uvedeny v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018.
Zásady, formulář žádosti a formulář závěrečného
vyúčtování jsou dostupné na webových stránkách Vysočina na portále Dotace Kraje Vysočina:
extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na portále Vysočina, bezpečný region: www.kr-vysocina.cz/vysocina-bezpecna.asp?p1=26338.
 Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana
tel.: 564 602 122
e-mail: dvorak.pavel@kr-vysocina.cz
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GRANTOVÉ PROGRAMY
FONDU VYSOČINY PRO ROK 2018
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 27. 3. 2018
vyhlásilo dalších šest grantových programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2018. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových
programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a
kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Rozvoj vesnice 2018 – 3 000 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních
částí obcí Kraje Vysočina (odbor regionálního rozvoje, Luděk
Hrůza, tel.: 564 602 543; hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 30. 4. – 15. 5. 2018
Inovační vouchery 2018 – 1 000 000 Kč – program na podporu spolupráce podnikatelských subjektů v Kraji Vysočina s výzkumnými institucemi za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti (odbor regionálního rozvoje, Ing. Ivona Hájková, tel.:
564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 30. 4. – 14. 5. 2018
Investujme v sociálních službách 2018 – 3 000 000 Kč – program
na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace
v zařízeních poskytujících sociální služby (odbor sociálních věcí,
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz; Mgr. Jiří Bína, tel.: 564 602 817, bina.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 30. 4. – 10. 5. 2018

Venkovské prodejny 2018 – 4 000 000 Kč – program na podporu
projektů v oblasti zachování služeb na venkově (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543; hruza.l@kr-vysocina.
cz)
Podávání žádostí: 30. 4. – 30. 5. 2018
Regionální kultura 2018 – 1 800 000 Kč – program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění (odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 30. 4. – 10. 5. 2018
Odpady 2018 – 3 000 000 Kč – program na podporu předcházení vzniku odpadů a recyklaci odpadů (odbor životního
prostředí a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522,
navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Iveta Křivánková, tel.: 564
602 520, krivankova.i@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 1.–10. 5. 2018
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.
cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz.
Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 541
e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

FISKÁLNÍ PRAVIDLO
STANOVENÉ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
Zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
byla územním samosprávným celkům stanovena v § 17 povinnost,
že překročí-li jejich dluh 60 % průměru jejich příjmů za poslední čtyři
rozpočtové roky, musí v následujícím kalendářním roce tento dluh
snížit nejméně o 5 % rozdílu mezi
výší dluhu a 60 % průměru svých
příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Tato nová zákonem stanovená povinnost se nazývá fiskální
pravidlo.
V souladu se stanoviskem Ministerstva financí se poprvé ověřuje plnění fiskálního pravidla podle
stavu k rozvahovému dni 31. 12.
2017. Ministerstvo financí v průběhu 1. pololetí 2018 provede oficiální vyhodnocení fiskálního pravidla

u všech územních samosprávných
celků (výpočtem z jejich ročních
účetních a rozpočtových výkazů) a podle zákona by mělo uveřejnit seznam těch celků, jejichž
výše dluhu převyšuje 60 % průměru jejich příjmů za poslední čtyři
rozpočtové roky (2014–2017). Pokud některý územní samosprávný celek z tohoto seznamu nesníží
v roce 2018 svůj dluh a ani nedodrží
k 31. 12. 2018 fiskální pravidlo,
Ministerstvo financí následně rozhodne o pozastavení převodu jeho
podílu na výnosu daní ve výši povinné roční splátky dluhu, a tedy 5
% rozdílu vypočteného na základě
fiskálního pravidla (podle § 6a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, může správce daně
pozastavit převod podílu na výnosu

daně z přidané hodnoty nebo daně
z příjmů právnických osob).
Ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů
za poslední čtyři rozpočtové roky
je nově předmětem každoročního
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků podle
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření je již za
rok 2017 také výrok o tom, že dluh
územního celku nepřekročil 60 %
průměru jeho příjmů za poslední
čtyři rozpočtové roky; anebo se
v opačném případě uvede, o kolik
jeho dluh překročil průměr jeho
příjmů. V tomto druhém případě

je ve zprávě uváděn například následující text závěrečného výroku
k plnění fiskálního pravidla:
„Dluh obce k 31. 12. 2017 překročil 60 % průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Při
ověření bylo zjištěno, že poměr
dluhu k průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky činí … %
a hranici 60 % překročila obec
o částku … Kč. Částka představující 5 % rozdílu mezi výší dluhu
a 60 % průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky činí …
Kč, o tuto částku je obec povinna
v roce 2018 snížit svůj dluh.“
Michal Ňachaj,
odbor kontroly,
tel.: 564 602 701
e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz
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PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY
VE SBĚRU BIOODPADU
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo novelu vyhlášky č. 321/2014 Sb., kterou
rozšiřuje povinnost obcí ve věci
separace bioodpadů. Novela má
platit od 1. 1. 2019 a zavádí tyto
povinnosti:
a) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické
odpady rostlinného původu (doposud byla tato povinnost stanovena jen na období od 1. dubna do
31. října kalendářního roku).
b) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Jedlé
oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady.
Záměrem MŽP je zajistit, aby
Česká republika splnila cíl daný
směrnicí Rady č. 1999/31/ES
o skládkách odpadů, která stanovuje snížení množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na skládky odpadů v roce

2015 na 50 % a v roce 2020 na
35 % produkce roku 1995. V současnosti Česká republika tyto
cíle neplní. Hlavně však dochází k nedostatečnému využití potenciálu, který BRKO mají, jako
je možný zisk energie, a zejména
dodání organických materiálů do
půdy a s tím spojené snížení míry
erozního ohrožení půd v České
republice.
Povinnost třídit BRKO rostlinného původu zajišťují obce různým
způsobem. Oddělený sběr BRKO
může být dle vyhlášky na území
obce zajišťován:
a) sběrnými dvory
b) velkoobjemovými kontejnery
a sběrnými nádobami
c) pytlovým sběrem
d) zařízením na zpracování
BRKO nebo komunitní kompostárnou
Dále navrhovaná právní úprava
zavádí nově povinnost obce zajistit místa pro odkládání jedlých
olejů a tuků. V roce 2016 umožňovalo jen cca 10 % obcí občanům

odevzdání jedlých tuků a olejů,
a to prostřednictvím sběrných
míst nebo sběrných dvorů. Pokud občané tyto odpady na určená místa neodloží, ve většině
případů odpad končí v kanalizaci. Odpadní oleje a tuky se sráží
na kanalizačních trubkách, jež se
tím ucpávají. Zavedením třídění nově dojde k získávání velmi
cenné druhotné suroviny, kterou
je možné využít v energetických
zdrojích, například do kogenerační jednotky, jako přídavek
k pohonným hmotám ve formě
metylesteru, nebo po regeneraci
mohou být využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský,
dřevařský průmysl).
Kraj Vysočina v roce 2018 podporuje obce a právnické osoby s oborem činnosti Nakládání
s odpady dotačním titulem Fondu
Vysočina s názvem Odpady 2018
s celkovou alokací 3 mil. Kč.
Zaměření dotačního titulu: Předcházení vzniku odpadů a třídění
všech využitelných složek; kom-

postéry, nádoby, tašky, opravy
a čištění stávajících nádob; budování kontejnerových míst, zelené slavnosti. Dotační titul byl
vyhlášen Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 27. 3. 2018
a příjem žádostí bude probíhat
od 1.–10. 5. 2018. Výše finanční
dotace na projekt činí 30 000 – 80
000 Kč a spoluúčast je minimálně 50 %.
Informace k dotačnímu titulu:
Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 522
e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Informace k legislativě:
Josef Klečanský,
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 525
e-mail:
klecansky.j@kr-vysocina.cz

PODPORA OBCÍM NA ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ PÉČE
O ZVÍŘATA UMÍSTĚNÁ DO NÁHRADNÍ PÉČE
Ministerstvo zemědělství vypsalo zásady, jimiž se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, § 2, § 2d
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Dotační titul 23 A je vypsán pro účel zajištění péče o odebraná
zvířata umístěná do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče
podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Kategorie zvířat, na
něž lze žádat o dotaci, jsou skot a koně, kteří byli umístěni do náhradní péče či předběžné náhradní péče podle zákona na ochranu
zvířat proti týrání.
Žadatelem o dotaci je obec s rozšířenou působností, jež zajistila péči o odebraná zvířata umístěná do náhradní péče podle § 28b
nebo o odebraná zvířata umístěná do předběžné náhradní péče §
28c zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
Výše dotace je do 100 % uhrazených účelně vynaložených nákladů
na předmět dotace v případech, kdy náklady vynaložené obcí překročily v jednom kalendářním roce částku 200 000 Kč. Žádost se
podává u odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství na

formulářích uvedených v zásadách, kterými se stanovují podmínky
pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, § 2, § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Odkaz: eagri.cz/public/web/file/574480/Zasady_pro_rok_2018.
docx

Jitka Merunková,
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 365
e-mail: merunkova.j@kr-vysocina.cz
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SEMINÁŘ PRO OBCE K ZADRŽOVÁNÍ VODY
V KRAJINĚ DNE 12. 4. 2018
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, pod záštitou gesčního radního Martina Hyského pořádá
v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 57, v Jihlavě ve čtvrtek 12. 4.
2018 od 9.00 hod. seminář Sucho a návrhy opatření ke snížení jeho negativních dopadů včetně zadržování vody v krajině,
který je určený pro obce.
Seminář navazuje na dotazníkovou kampaň, již Kraj Vysočina ve
vztahu k návrhům možných opatření ke zlepšení zadržování vody
v krajině provedl na přelomu loňského a letošního roku u všech
obcí na území kraje. Seminář bude dále zaměřen na monitoring
sucha z pohledu Českého hydrometeorologického ústavu, dotační tituly na hospodaření s vodou poskytované Státním fondem
životního prostředí ČR, komplexní pozemkové úpravy v Kraji
Vysočina prováděné Státním pozemkovým úřadem v souvislosti

se zadržováním vody v krajině a na další možná opatření vedoucí
ke snížení negativních dopadů sucha.
Z důvodu omezené kapacity zasedací místnosti se může účastnit
z každé obce pouze jeden zástupce. Svoji účast prosím potvrďte na níže uvedené kontakty Martinu Drápelovi z Krajského
úřadu Kraje Vysočina nejpozději do 5. 4. 2018. Případné dotazy k zodpovězení na semináři zašlete prosím na výše uvedený
e-mail taktéž do 5. 4. 2018, aby mohly být včas poskytnuty lektorům či zástupcům Kraje Vysočina.
Martin Drápela,
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 207
e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz

ČISTÁ VYSOČINA 2018
PŘIHLAŠOVÁNÍ JE UZAVŘENO
Desátý ročník akce, při kterém dojde ke sběru odpadků
především v okolí silnic na
Vysočině a na veřejných prostranstvích v obcích a městech, i letos nalákal mnoho
zájemců. Do konce února se
nám přihlásilo 21 697 účastníků z 507 skupin a organizací.
„Na sběru odpadků se podílejí nejenom obce, neziskové
organizace a školy, ale i firmy a jednotlivci. Letošní rok
jsme navíc uspořádali výstavu, která shrnuje všech předchozích devět ročníků. Touto
výstavou chceme všem aktivním účastníkům poděkovat,“
uvedl Martin Hyský, politik
projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21.

Výstava bude probíhat po
celý měsíc duben v budově
B v hlavním sídle krajského
úřadu v Jihlavě. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu
4. dubna 2018 ve 13.00 hod.
a pozvání na ni platí především pro ty, kteří se do všech
ročníků zapojovali nejčastěji.
Právě jim patří výše uvedené poděkování radního kraje nejvíce. „Součástí výstavy
budou také informace o tom,
jak sbírají ostatní regiony,
jež jsou spolu s krajem zapojené do Evropského regionu Dunaj–Vltava. Přijďte se
seznámit s průběhem jarního
úklidu u našich sousedů v Rakousku i Německu,“ rozšířil
pozvání náměstek hejtmana
Pavel Pacal.

Úklid bude v letošním roce
probíhat v termínu 9.–22.
4. 2018. Přihlášení účastníci
obdrží zdarma pytle na odpadky (průhledné na plasty
a černé na ostatní komunální odpad) a vesty. Odpadky
se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací. Svoz sebraného
odpadu u silnic I., II. a III.
třídy mimo obec zajistí zdarma Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny. Sběr a svoz
odpadu z ostatních ploch je
nutné konzultovat s jejich
vlastníkem.
Aktuální přehled sbíraných
lokalit si můžete prohlédnout
na mapce na stránce www.
kr-vysocina.cz/cistavysocina.

Kontaktní osoby:
Oldřich Sklenář
odbor regionálního rozvoje
tel: 564 602 562
mobil: 724 650 149
e-mail:
sklenar.o@kr-vysocina.cz
Petr Holý
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 538
e-mail:
holy.p@kr-vysocina.cz
Deset let, jeden cíl – Čistá
Vysočina!
Děkujeme, že jste s námi!

