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ČISTÁ VYSOČINA 2017
ZAPOJIT SE MŮŽETE I VY
Jarní úklid přírody na Vysočině se uskuteční
i v tomto roce. Osvětová akce Čistá Vysočina,
do které se zapojují tisíce dobrovolníků, se bude
v rámci kampaně Den Země (22. dubna) realizovat už po deváté. Sběr odpadků probíhá především
v okolí silnic na Vysočině a na veřejných prostranstvích v obcích a městech. „Čistá Vysočina
pomůže od odpadků celému našemu kraji. Tradičně se na sběru odpadků podílejí obce, neziskové
organizace, školy, firmy, ale i jednotlivci. Děkujeme každému, kdo se k nám připojí a pomůže ke
zkrášlení prostředí, ve kterém společně žijeme,“
uvedl Martin Hyský, politik projektu Zdravý Kraj
Vysočina a místní Agenda 21. V roce 2016 se do
akce aktivně zapojilo přes 22 tisíc účastníků,
kteří sebrali přes sto tun odpadků. Čistá Vysočina je realizována
v rámci projektu
Zdravý Kraj Vysočina a MA21.
HARMONOGRAM AKCE JE:
Přihlášení probíhá od 1. ledna do 28. února
2017 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina:
www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.
Dne 28. února bude přihlašování uzavřeno.
Zájemce vyplní krátký dotazník, tím
pomůže zajistit dobrou organizaci celé akce.

Úklid bude probíhat v termínu 10. dubna
– 23. dubna 2017.
Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle
na odpadky (průhledné na plasty a černé na
ostatní komunální odpad).
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.
V případě úklidu přímo v obcích a městech
budou poskytnuty pouze pytle a účastníci si
musí zajistit odvoz odpadků s firmou, která
v místě provádí svoz odpadu.
Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné
konzultovat s jejich vlastníkem.
Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!
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Prosíme vás touto cestou o zveřejnění informace,
popřípadě vyvěšení plakátku, který je na výše
uvedené webové stránce ke stažení.
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

DOTAČNÍ TITULY
ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE
A CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2017
ZÁSADY ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování
dotací na oslavy obcí
Jsou zaměřené na podpor u
a rozvoj kulturních tradic upevňujících historické povědomí
a sounáležitost obyvatel s místem jejich bydliště. V návaznosti na provedenou aktualizaci
obsahu došlo k výraznému
zkrácení názvu. Žadatelem
o dotaci může být pouze obec.
Termín pro podání žádostí je
od 16. ledna do 15. února 2017,
alokace milion korun.

OBSAH

Zá sady pro posk y tován í
dotací na obnovu kulturních
památek v Kraji Vysočina
Dotace jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek na
obnovu nemovitých a movitých
kulturních památek v Kraji
Vysočina. Termín pro podání
žádostí je od 15. ledna do
15. února 2017, alokace 14 milionů korun.
Zásady Zastupitelstva Kraje
Vy s o č i n a p r o p o s k y t o vání dotací na zpracování

předprojektové dokumentace
obnovy kulturních památek
na území Kraje Vysočina
Dotace jsou poskytovány vlastníkům kultur ních památek
na zpracování předprojektové
dokumentace obnovy kulturních památek, zejména statické posudky, restaurátorské,
stavebně historické, dendrochronologické, mykologické,
archeologické a další průzkumy.
Termín pro podání žádostí je
od 1. března do 31. března 2017,
alokace 500 tisíc korun.

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Monika Brothánková
telefon: 564 602 308
brothankova.m@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ
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Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování
dotací městům s památkami
UNESCO v Kraji Vysočina
Dotace je poskytována městům s památkami UNESCO.

Ter mín pro podání žádostí
je od 1. do 28. února 2017,
alokace maximálně 300 tisíc
ko r u n / m ě s t o s p a m á t ko u
UNESCO.

Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací
na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
Dotace poskytovaná turistickým informačním centrům na

podporu zkvalitnění poskytovaných služeb. Termín pro
podání žádostí je od 1. února
2017 do 15. února 2017, alokace
1,5 milionu korun.

PRAVIDLA RADY KRAJE VYSOČINA
Pravidla Rady Kraje Vysočina
pro poskytování dotací v oblasti
neprofesionálního umění
Zaměřená na podporu neprofesionálního umění. Dotace
poskytována pořadatelům krajských postupových a národních

přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich
účasti na národní přehlídce
v jiném kraji.
Termín podání žádostí pro pořadatele postupových přehlídek

je od 1. ledna 2017 do 31. ledna
2017. Termín pro účinkující při
jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji je nejlépe
30 dnů před účastí na národní
přehlídce. Alokace 400 tisíc
korun.

 Klára Kotlíková,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 260,
e-mail: kotlikova.k@kr-vysocina.cz

ROZPOČET KRAJE VYSOČINA NA ROK 2017
Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 byl projednáván podle
schválených zásad a platného harmonogramu a byl schválen na
jednání zastupitelstva kraje 20. prosince 2016.
Rozpočet Kraje Vysočina zahrnuje předpokládanou výši zdrojů
i výdajů v objemu 9 708 807 tisíc Kč.
Kraj Vysočina očekává pro příští rok nárůst výnosu daňových
příjmů oproti schválenému rozpočtu roku 2016 ve výši 110 %.
Toto výrazné navýšení odráží zejména pokračující pozitivní
ekonomický růst, vyšší výběr daní oproti původním predikcím
a předpokládaný růst HDP v roce 2017. Tak jako minulý rok Kraj
Vysočina plánuje pozitivní vývoj v oblasti daňových příjmů promítnout do tvorby Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

z toho kapitola

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)
Zemědělství
Školství, mládeže a sportu
Kultura
Zdravotnictví
Životní prostředí
Územní plánování
Doprava
Sociální věci
Požární ochrana a IZS
Zastupitelstvo kraje
Krajský úřad
Regionální rozvoj
Nemovitý majetek
Informatika
Analýzy a podpora řízení
Ostatní finanční operace
Rezerva a rozvoj kraje
z toho     Nespecifikovaná rezerva
Péče o lidské zdroje a majetek kraje
Strategické a koncepční materiály
Evropské projekty
Převod do FSR

Kraj Vysočina chce tímto opatřením generovat zdroje, které
budou prioritně sloužit na kofinancování evropských projektů
v programovacím období 2014–2020.
Výdaje rozpočtu jsou ze 77 % určeny na krytí běžných výdajů,
a tedy provozních potřeb kraje, zbývajících 23 % představují
kapitálové výdaje a výdaje na rozvoj, a sice velké opravy, veškeré
investice a další rozvojové aktivity kraje včetně evropských projektů. Objemově nejvýznamnějšími kapitolami rozpočtu zůstávají kapitoly Školství, mládeže a sportu, Doprava a Nemovitý
majetek. Konkrétní objem jednotlivých kapitol rozpočtu kraje
zobrazuje tabulka Výdajová část Rozpočtu Kraje Vysočina
na rok 2017.
9 708 807
74 540
4 613 622
171 713
350 285
12 694
4 000
1 620 337
140 466
14 680
55 880
287 330
98 087
678 850
39 901
13 783
101 395
200 000
150 000
45 000
5 000
781 244
450 000
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Rozpočet kraje na rok 2017 zahrnuje také dotace, které budou
poskytovány na podporu různých aktivit obcí. Kraj Vysočina
v souladu s ustanovením § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů, zveřejňuje jednotlivé programy (dotační tituly) na své
úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději
30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí. Přehled programů
přináší následující tabulka.

Dotace obcím v Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
Dotace
z kapitoly

Program (dotační titul)

Částka
v rozpočtu 2017

Zemědělství

Dotace na infrastrukturu vodovodů
a kanalizací

56 000 tis. Kč

Zásady č. 20/15

Odbor životního prostředí
a zemědělství

Kultura

Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji
Vysočina (určeno vlastníkům kulturních
památek)

14 000 tis. Kč

Zásady č. 09/16

Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Kultura

Dotace na zpracování předprojektové
dokumentace obnovy kulturních památek
(určeno vlastníkům kulturních památek)

500 tis. Kč

Zásady č. 11/16

Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Kultura

Dotace na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina
souvisejících zejména s oslavami
a připomenutím významných výročí obcí

1 000 tis. Kč

Zásady č. 07/16

Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Kultura

Dotace na podporu turistických informačních
center v Kraji Vysočina

1 500 tis. Kč

Zásady č. 08/16

Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Územní
plánování

Dotace na územně plánovací činnost obcí

2 000 tis. Kč

Zásady č. 05/15

Odbor územního
plánování a stavebního
řádu

Odbor sekretariátu
hejtmana

Zásady ZK

Žádosti směřujte na

Požární
ochrana a IZS

Příspěvek obcím kraje na požární ochranu

4 300 tis. Kč

Příspěvek je rozdělován
obcím na základě podkladů
od Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina
dle Zásad, které budou
schvalovány v ZK
v 1. čtvrtletí roku 2017

Požární
ochrana a IZS

Dotace na projekty obcí v rámci prevence
kriminality

1 500 tis. Kč

Zásady schváleny na jednání
zastupitelstva dne
20. prosince 2016

Odbor sekretariátu
hejtmana

Požární
ochrana a IZS

Systémová dotace na zabezpečení a ochranu
obecního nemovitého majetku

Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina, které budou
schvalovány v ZK
v 1. čtvrtletí roku 2017

Odbor sekretariátu
hejtmana

Požární
ochrana a IZS

Systémová dotace na repasi mobilní požární
techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí

Zásady č. 05/16

Odbor sekretariátu
hejtmana

Regionální
rozvoj

Program obnovy venkova Vysočiny

80 000 tis. Kč

Zásady schváleny na jednání
zastupitelstva dne
20. prosince 2016

Odbor regionálního
rozvoje

Regionální
rozvoj

Dotace na podporu naplňování a propagace
principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020
v Kraji Vysočina

2 800 tis. Kč

Zásady schváleny na jednání
zastupitelstva dne
20. prosince 2016

Odbor regionálního
rozvoje

600 tis. Kč

1 500 tis. Kč

Poznámka: Informace o výše uvedených podporách pro obce jsou (včetně znění zásad zastupitelstva kraje) k dispozici na webových stránkách kraje http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni.

 Anna Krištofová, ekonomický odbor,
tel.: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz
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DOTACE KRAJE VYSOČINA
NA INFRASTRUKTURU VODOVODŮ A KANALIZACÍ
– VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor život n í ho prost ředí
a zemědělství, vyhlásil v souladu se Zásadami Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu
vodovodů a kanalizací č. 20/15
(dále jen „zásady“) v ýzv u
k předkládání žádostí, a to
v termínu 23. ledna – 6. února
2017. Podle uvedených zásad
Kraj Vysočina poskytuje dotace
v oblasti A na zajištění zásobování obyvatel Kraje Vysočina kvalitní pitnou vodou a v
oblasti B na zajištění odvádění
a potřebné úrovně čištění městských odpadních vod na území

Kraje Vysočina. V oblasti A se
jedná o opatření na výstavby
a dostavby vodovodů pro veřejnou potřebu, a to včetně příslušných objektů (vodojemů,
úpraven vod apod.) nebo jejich
intenzifikací či napojení nových
zdrojů vody. V oblasti B se
jedná o opatření na výstavby
a dostavby kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu
výstavby nebo intenzifikace
čistíren odpadních vod pro
veřejnou potřebu, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství. Alokovaná
výše finančních prostředků je

56 milionů korun – 16 milionů
korun pro oblast A a 40 milionů
korun pro oblast B. Žadatelem
může být obec, svazek obcí
nebo právnická osoba definovaná v zásadách. Povinnými
přílohami žádosti jsou mimo
jiné pravomocné stavební povolení a smlouva o dílo s dodavatelem prací. Maximální výše
dotace se poskytuje do 75 %
celkových uznatelných nákladů,
přičemž je možné žádat i o spolufinancování získané dotace
z jiných dotačních titulů.
Veškeré podmínky pro poskytování dotací jsou uvedeny
v zásadách, které jsou včetně

příloh zveřejněny na www.kr-vysocina.cz → Krajský úřad
→ Dokumenty odborů krajského úřadu → Odbor životního prostředí hospodářství
a zemědělství → Oddělení vodního hospodářství → Dotace
a finanční prostředky v oblasti
vodního hospodářství. Výzva
včetně zásad je zveřejněna také
na http://extranet.kr-vysocina.
cz/edotace/.
 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 363,
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

DESET REGIONÁLNÍCH KNIHOVEN SE PYŠNÍ
TITULEM KNIHOVNA VYSOČINY 2016
Malá knihovnická slavnost 2016
pořádaná Krajskou knihovnou
Vysočiny v Havlíčkově Brodě
ocenila nejlépe pracující neprofesionální knihovny v kraji.
Titul Knihovna Vysočiny 2016
mohou od 23. listopadu používat
knihovny v Krátké Vsi, Panské
Lhotě, Vyskytné, ve Slavičkách a v Sejřku. „Vysočina
je charakteristická vysokým
počtem malých obcí. Proto (a
nejen proto) si osobně vážím
každé jednotlivé knihovnice
a knihovníka, kteří svůj volný
čas věnují dětem i dospělým
a podněcují je k četbě i dalším zajímavým aktivitám. Ať
práce všechny knihovníky baví
a jejich knihovny jsou hodně
navštěvovány,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina
Jana Fischerová, která knihovníkům předala zasloužené
ocenění.
Stejně jako v minulých letech
i letos získala titul Knihovna
Vysočiny jedna knihovna z každého okresu. Dalších pět knihoven a jejich pracovníků si ze
sálu Staré radnice v Havlíčkově
Brodě odneslo vyšší ocenění II.

stupně. „Už jednou Knihovnami
Vysočiny byly, od té doby však
ve své činnosti zaznamenaly
další pokrok,“ vysvětlila Irena
Císařová z Krajské knihovny
Vysočiny. Ocenění druhého
stupně převzali zástupci Obecní
knihovny K nyk, K nihovny
městyse Větrný Jeníkov, Místní
knihovny Onšov a Římov a také
Knihovny městyse Bobrová.
Nejzkušenější oceněnou knihovnicí je Marie Minaříková,
jež už neuvěřitelných šedesát
let pečuje o čtenáře v Sejřku na
Žďársku. „Toto veřejné poděkování mě velmi potěšilo. Vidím
v něm nejen svoji osobní lásku
ke knihám, ale také to, že moji
práci dokážou ocenit i nadřízení
v knihovně ve Žďáře. Děkuji
děvčatům z knihovny, se kterými jsem v úzkém kontaktu
a jež mi při naší činnosti hodně
pomáhají,“ prozradila své pocity
po vyhlášení Marie Minaříková,
která pro knihovnu v Sejřku
svou pílí a radostí odpracovala
titul Knihovny Vysočiny 2016.
Z celé řady knihovnic převzal
ocenění i jediný muž na slavnosti. Karel Černý se dlouhá

léta stará o Obecní knihovnu
v Knyku na Havlíčkobrodsku.
„Jako malé děcko jsem hrozně
rád četl. Tuhle práci jsem převzal
po své dceři a teď už v knihovně
působím… ani vlastně nedokážu
spočítat, kolik je to let,“ prozradil Karel Černý, který se nechal
slyšet, že celá slavnost byla
jednou velkou inspirací, a proto
popřemýšlí o dalších aktivitách,
jež by mohly dění v „jeho“
knihovně dále posunout.
Na závěr slavnosti byly oceněny i nejlepší webové stránky.
Podle odborného hodnocení
je vy užívá neprofesionální
Obecní knihovna Rynárec,
kterou vede Katarína Truplová.
Program slavnostního předávání
kulturně oživila tři děvčata –
výjimečné klavíristky ze Soukromé základní umělecké školy
v Havlíčkově Brodě, jež působí
pod povedením Blanky Skálové.
„Titulem Knihovna Vysočiny
oceňujeme sice knihovny, ale
všichni víme, že jde o uznání
obětavé práce knihovníků. Pod
jejich vedením se knihovny
mění na moderní centra kulturního a společenského života. Na

tom však mají nemalou zásluhu
i zřizovatelé knihoven, kteří
neváhají investovat finanční
prostředky do zlepšení prostorových podmínek a vybavení
knihoven,“ vysvětlila ředitelka
krajské knihovny Jitka Hladíková s tím, že knihovny jsou
vizitkou obce a pouze ty pěkné
se stanou oblíbeným místem pro
setkávání dětí i dospělých.
Malá knihovnická slavnost,
jež se v letošním roce konala
už po patnácté, přispívá k podpoře malých neprofesionálních
knihoven. „Získané ocenění je
povzbuzením pro knihovníky
v jejich další obětavé práci.
Naším cílem je však i podchycení většího zájmu zřizovatelů
o provoz jejich knihoven a případné zlepšení jejich umístění
i vybavení,“ uzavřela ředitelka
Krajské knihovny Vysočiny
v Havlíčkově Brodě Jitka Hladíková.
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161,
e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz
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TIPY NA ZIMNÍ RADOVÁNKY
V TURISTICKÝCH NOVINÁCH KRAJE VYSOČINA
Zimní vydání elektronických
turistických novin Kraje Vysočina je připraveno ke stažení na
webových stránkách turistického portálu Vysočiny www.
region-vysocina.cz. Přinášejí
informace o turistických novinkách, akcích a tipech na výlety
v Kraji Vysočina, a to jak pro
místní z Vysočiny, tak i pro
návštěvníky regionu.
„Čtenáři v novinách najdou inspiraci na trávení volného času
v předvánočním čase, bohatě

zastoupena je ale také nabídka
muzeí a galerií s pestrým kulturním programem a samozřejmě
celá řada dalších tipů pro zpříjemnění pobytu na Vysočině,“
uvedla náměstkyně hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního
ruchu a mezinárodních vztahů
Jana Fischerová s tím, že v závěru
novin je k dispozici chronologicky řazený Kalendář akcí.
Turistické noviny vycházejí
od roku 2013. Číslo pro zimní

sezonu 2016/2017 je v pořadí
osmé. Zpracovává je pracovní
tým krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism ve spolupráci s partnery, jakými jsou
například turistická informační
centra, oblastní destinační společnosti, krajské příspěvkové
organizace na úseku kultury,
památkové péče a cestovního
ruchu, ale i podnikatelské subjekty. „Novinami se snažíme
motivovat mimokrajské obyvatele ČR k návštěvě Vysočiny

i v zimním období. Určitě je
ale využijí i vysočinští, kteří
se mohou inspirovat nejrůznějšími akcemi, a zpříjemnit si
tak trávení volného času doma
v regionu,“ vysvětlil na závěr
smysl vydávání elektronických
novin ředitel Vysočina Tourism
Tomáš Čihák.
 Jana Böhmová,
Vysočina Tourism,
tel.: 734 691 423, e-mail:
jana.bohmova@vysocinatourism.cz

VÍTĚZEM CENY NADĚJE PRO ŽIVÝ VENKOV 2016
SE STALA OBEC VEPŘÍKOV Z KRAJE VYSOČINA
Obec Vepříkov z Kraje Vysočina získala Cenu naděje pro živý
venkov ČR roku 2016. V konkurenci 13 krajských vítězů zvítězila
u hodnotitelské komise složené převážně ze členů předsednictva
Sdružení místních samospráv. Ocenění zástupci Vepříkova si cenu
převzali v rámci oslav Vesnice roku 2016 v Kašavě na Zlínsku.
Komise hodnotila obce ve dvou kolech. První krok zahrnoval výběr
tří finalistů na základě charakteristik jednotlivých obcí zaslaných
v přihláškách do soutěže a dále na základě internetových stránek
nebo facebookových profilů každé ze třinácti obcí. Ve druhém kole
zvolila vítězný Vepříkov na Havlíčkobrodsku.
Vepříkov, jehož součástí je tři kilometry vzdálená místní část
Miřátky, je realizátorem programu místní Agenda 21. Obec je

známá, a to nejen v regionu Havlíčkobrodska, konáním celé řady
tradičních i nápaditých společenských akcí. Vedení obce i místním spolkům se do dění v obou místních částech daří zapojovat
své občany, kteří jsou často aktivními příznivci tamějšího (nejen
kulturního) života. „Na vysoké úrovni je i netradiční prezentace
obce – ať už velkého množství realizovaných projektů nebo společenského života,“ doplnil místopředseda Sdružení místních
samospráv ČR Jan Sedláček.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

KRAJ NABÍDL MĚSTŮM A OBCÍM
427 TISÍC REFLEXNÍCH PÁSEK
Reflexní pásky s logem KRAJ
VYSOČINA, které mají chodci
povinnost nosit, pokud se pohybují za snížené viditelnosti mimo
obec po krajnici vozovky, jsou
nyní pro téměř všechny aktivní
účastníky silničního provozu
k dispozici na městských a obecních úřadech. Kraj Vysočina
jich letos v létě se souhlasem
krajských zastupitelů nakoupil
427 tisíc. V současné době jsou
už všechny pásky rozvezené na
všech patnáct obcí s rozšířenou
působností. Distribuce v rámci
jejich obvodu je čistě na jejich
úvaze, zkušenostech a zvolených příležitostech.

Pásky jsou občanům k dispozici
zdarma. První zásilku reflexních pásek dostala města Jihlava
a Havlíčkův Brod. V Jihlavě
byly pásky k dispozici mimo jiné
při návštěvě volebních místností
při letošních říjnových krajských
volbách, například ve Skuhrově
na Havlíčkobrodsku dostávali
pásky občané do poštovních
schránek. V Chotěboři budou
bezpečnostní prvky rozdávány
při platbě za svoz komunálního
odpadu a v Náměšti nad Oslavou
si mohou pásky vyzvednout spoluobčané v úředních hodinách
na odboru dopravy; přednostně
už pásky dostali senioři a místní

školy. Podobná praxe je na většině míst Kraje Vysočina.
Distribuce ref lexních pásek
probíhá v režii Kraje Vysočina
poslední čtyři roky pravidelně
každé září, kdy jsou tyto bezpečnostní prvky součástí takzvaných bezpečných kufříků,
které dostávají všichni prvňáčci
v Kraji Vysočina. Další „várka
bezpečnosti“ je mezi veřejnost
rozdána v rámci road show
Bezpečná Vysočina. V minulých
letech bez ohledu na platnost
zákona rozdal Kraj Vysočina
cca desítky tisíc pásek a na
tyto předchozí aktivity navázal
letos kraj nabídkou pásek pro

přibližně 85 % obyvatel – a tedy
těch, u nichž se předpokládá
aktivita v rámci silničního provozu. Na pořízení reflexních
pásek uvolnilo krajské zastupitelstvo 2,5 milionu korun.
Reflexní pásky pořízené Krajem
Vysočina splňují požadavky
na optické vlastnosti určené
k nošení, připevnění nebo nošení
osobami a určené k neprofesionálnímu použití. Výrobek
odpovídá ČSN EN 13356.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz
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TRANSFORMACE ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE V KRAJI
VYSOČINA PŘINESLA KLIENTŮM SKUTEČNÝ DOMOV
Od roku 2013 žijí první klienti bývalých ústavů sociální péče
v transformovaných domácnostech. Ty s využitím evropských
projektů postupně vyrostly na Vysočině. Po třech letech je na místě
bilancovat a přiblížit si, co transformace klientům i zaměstnancům
za toto období přinesla. „Přínos vidím především v možnostech
rozvoje přirozeného rodinného prostředí a začlenění handicapovaných osob do běžného společenského života,“ zhodnotil dosavadní
proces transformace náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
sociálních věcí a nestátních neziskových organizací Pavel Franěk.
V Kraji Vysočina byla prozatím plně transformována dvě zařízení
– Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou a Domov Jeřabina Pelhřimov. Částečnou transformací prošel Domov Kamélie Křižanov,
v jehož případě ještě zhruba polovina klientů zůstává v prostorách
křižanovského zámku. Celkem bylo postaveno 33 objektů a každý
z nich je určen pro šest klientů.
Díky radikální změně způsobu poskytování sociálních služeb si
klienti za přiměřené pomoci personálu osvojují dovednosti v péči
o sebe i o domácnost. „V případě, že to míra postižení dovoluje, učí
se i základním pracovním návykům, čímž se zvyšuje jejich šance
uplatnit se na chráněném nebo běžném trhu práce,“ informoval
náměstek Pavel Franěk.
„Máme obrovskou radost, jestliže se klienti v domácnostech zapojují
do běžných každodenních prací, jako je vaření, úklid nebo nákupy.
Někteří zvládnou pouze zamíchat polévku, ale jejich úsměv na

tváři při této činnosti je pro nás obrovskou odměnou,“ shodují se
zaměstnanci v jednotlivých domácnostech. Tím, že jsou objekty
situovány v běžné zástavbě celkem devatenácti obcí Kraje Vysočina,
se mají obyvatelé transformovaných domků možnost aktivně zapojit
do společenského dění dané obce. Kromě domácností vznikla také
nová zázemí a prostory pro denní aktivity handicapovaných osob,
denního stacionáře a sociálně terapeutické dílny. Vybrané prostory
a služby jsou určeny nejenom pro klienty transformovaných domácností, ale i pro zájemce z řad veřejnosti.
Investiční náklady na dosud realizované projekty dosahují 360,5
milionů korun. 84 % (302 milionů) pokryly evropské fondy a státní
rozpočet. 16 % zaplatil rozpočet Kraje Vysočina (58,5 milionu).
„Aktuálně jsou v plném proudu jednání a přípravy pro transformaci dalších zařízení, a především dokončení už započatého
transformačního procesu Domova Kamélie Křižanov. Plánujeme
i zahájení transformace Domova ve Zboží a Domova Háj v Ledči
nad Sázavou,“ uzavřel náměstek Pavel Franěk.
 Stanislava Holbová, odbor sociálních věcí,
tel.: 564 602 828, e-mail: holbova.s@kr-vysocina.cz

KVALITA PITNÉ VODY VE VEŘEJNÝCH VODOVODECH
Zajistit zásobování obyvatel
kvalitní pitnou vodu je jednou
ze základních priorit každé
obce. V posledních letech se to
však stává větším problémem,
a to zejména u obcí zásobovaných z místních zdrojů podzemních vod, kde je stále častěji
zjištěno překročení některých
stanovených limitů znečištění
pitné vody. Zejména se jedná
o výskyt nadlimitních hodnot
metabolitů pesticidních látek
v pitné vodě ve vodovodech
pro veřejnou potřebu. Na území
Kraje Vysočina jsou však i další

obce, které řeší problémy s kvalitou pitné vody z hlediska znečištění dusičnany, manganem,
železem apod.
Radní K raje Vysočina pro
oblast život ní ho prost ředí
a zemědělství Martin Hyský
proto inicioval uspořádání
pracovního jednání k této problematice, které se konalo se
v závěru listopadu v sídle Kraje
Vysočina. Cílem jednání bylo
podat obcím jako vlastníkům
vodovodů pro veřejnou potřebu
a provozovatelům těchto vodovodů potřebné informace týka-

jící se zajištění kvalitní pitné
vody dodávané konečnému
odběrateli.
Přítomným účastníkům pracovního jednání byly předány
infor mace o znečišťujících
látkách, zejména pesticidech
a jejich metabolitech, zjištěných v pitné vodě, o možných
opatřeních vedoucích ke snížení a případně odstranění
výskytu nadlimitních hodnot
vybraných ukazatelů znečištění
v pitné vodě i o dotacích, které
je možno získat na realizaci
potřebných opatření.

„Navržená řešení na odstranění
zjištěných problémů s kvalitou
pitné vody musí být zejména
s ohledem na možnost získání
dotace v souladu s Plánem
rozvoje vodovodů a kanalizací
Kraje Vysočina; v případě zjištění rozporu je třeba požádat
o jeho změnu,“ upozornil Martin Hyský.
 Iva Olšanová,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 266,
e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz

VÝUKA NĚMČINY NA ŠKOLÁCH
V REGIONU NOVĚ S RODILOU MLUVČÍ
V rámci projektu BIG, který řeší spolupráci v oblasti vzdělávání
v cizích jazycích v přeshraničních regionech, bude na území
Kraje Vysočina působit stálá lektorka německého jazyka. Do
projektu se zatím přihlásilo 18 mateřských, základních i středních škol, kde se díky prostředkům z OP Interreg Rakousko–ČR
rozšíří němčina do nejazykových předmětů, studenti budou

komunikovat v cizím jazyce, k dispozici budou pracovní
a metodické listy pro práci s třídním kolektivem a zkušenosti
si rozšíří formou vzorových hodin také pedagogové. Rodilá
mluvčí bude navíc v souvislosti s podporou z Evropského
regionu Dunaj–Vltava vyučovat i na dalších středních školách
po celé Vysočině.
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Koncem listopadu se v Jihlavě uskutečnila úvodní konference
projektu BIG, jejímž hlavním organizátorem byla jako jediný
partner projektu v Kraji Vysočina krajská příspěvková organizace
Vysočina Education. Celkem přijelo na 150 účastníků ze všech
zapojených regionů – Vídně, Horního a Dolního Rakouska, Jihomoravského a Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Záštitu nad
celou akcí převzaly radní pro školství Dolního Rakouska Barbara
Schwarz a radní Kraje Vysočina pro tutéž oblast Jana Fialová. Po
přednášce Václava Trojana o změnách paradigmatu ve vzdělávání
následovaly praktické workshopy, kterých se zúčastnili rakouští
i čeští odborníci z oblasti školství.
Celý projekt BIG bude trvat 40 měsíců a jeho garantem na straně
Vysočiny je Vysočina Education. Za plánovanou dobu se uskuteční
celá řada aktivit, jako například výuka němčiny a češtiny na obou
stranách hranice, společné akce mateřských a základních škol, další
vzdělávání učitelů včetně stáží, kemp pro děti a zapojí se i rodilá
mluvčí, která bude vyučovat německý jazyk na středních školách
v našem kraji.
Výuku německého jazyka rodilým mluvčím zahrnuje i projekt
podporovaný financemi Evropského regionu Dunaj–Vltava

(ERDV). Paní Kristin Eckholt se od začátku listopadu podílí na
výuce německého jazyka ve čtyřech vybraných středních školách
v Kraji Vysočina. Díky podpoře z ERDV bude v průběhu letošního
a příštího roku možno rozšířit její působení také na další střední
školy v kraji. „Evidujeme velký zájem škol o jednodenní výukové
návštěvy rodilé mluvčí. Její přítomnost v hodinách je zpestřením
a přínosem jak pro studenty, tak pro vyučující,“ uvedl Roman
Křivánek, ředitel krajské příspěvkové organizace, která rozšíření
výuky za podpory rodilé mluvčí v kraji zprostředkovává. Kromě
těchto výukových návštěv plánuje Vysočina Education zorganizovat ve spolupráci s paní Eckholt také semináře pro učitele německého jazyka, o něž je dlouhodobě také velký zájem. „Podporu ze
strany ERDV vítáme a věříme, že plánované aktivity napomohou ke
zvýšení atraktivity německého jazyka v Kraji Vysočina,“ přiblížil
na závěr Roman Křivánek.
 Ivona Hájková, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 534, e-mail: hajkova.i@kr-vysocina.cz
 Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education,
tel.: 736 489 749, e-mail: krivanek@vys-edu.cz

ZDRAVÝ KRAJ VYSOČINA
NA KONFERENCI NÁRODNÍ SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST
První prosincový den se v Praze
uskutečnila 23. Konference
Národní sítě Zdravých měst
(NSZM). Téměř dvě stě hostů
se sjelo do hlavního města, aby
si vyměnilo zkušenosti, sdílelo
příklady dobré praxe a přijalo
nové výzvy. „Setkání ukázalo
ta nejudržitelnější certifikovaná
místa v Česku, ale nabídlo i řadu
inovací a inspirací z praxe měst
a regionů pro témata související
s kvalitou úřadů, zapojováním veřejnosti, plánováním
a řízením nebo s mezinárodní
spoluprací,“ uvedl krajský radní
Martin Hyský, politik Projektu
Zdravý Kraj Vysočina a místní
Agendy 21. Zdravý Kraj Vysočina představil velmi důležité

téma plánování pro zdraví na
úrovni kraje.
Součástí programu byla panelová diskuze, která byla současně národní přehlídkou měst
a obcí patřících k nejudržitelnějším v Česku. V oficiálním žebříčku totiž naplňují
nejvyšší certifikované příčky
mezinárodní metody kvality
místní Agenda 21 (MA21).
Svou hodnotu opětovně potvrdila Zdravá města Chrudim,
Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice
a obec Křižánky. Na takzvané
Burze inspirací vystoupila
Zdravá města Jihlava, Jilemnice
a Havlíčkův Brod.
Slavnostní večer odhalil oceněná
Zdravá města, jejichž zástupci

za dosažení nejvyšších příček
MA21 převzali zasloužená ocenění. Titul Komunikující město
získala Jihlava, která aktivně
a systémově pracuje s veřejností a jednotlivými cílovými
skupinami a zároveň se v letošním roce stala průkopníkem ve
zpracování dílčích auditů udržitelného rozvoje. Skokanem roku
za největší pokrok dle kritérií
MA21 a inspirativní aktivity
v posledním kalendářním roce
je Havlíčkův Brod.
Konference byla pořádána v souladu se zásadami

společenské odpovědnosti, jež
Národní síť Zdravých měst
ČR v rámci svých akcí uplatňuje. Kytice a výzdoba sálu
pocházely z květinové dílny
zaměstnávající osoby s epilepsií, důraz byl kladen na vyčíslení a kompenzaci uhlíkové
stopy konference a k dispozici
byl stánek Shine Bean s nabídkou fair-trade produktů.
 Iveta Fryšová,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 546,
e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

NOMINUJTE POČIN ROKU 2016
V ANKETÁCH ZLATÁ JEŘABINA A SKUTEK ROKU!
Kraj Vysočina vyhlašuje 13. ročník ankety Zlatá jeřabina – Cena
Kraje Vysočina za kulturní počin roku a osmý ročník ankety
Skutek roku. Společným cílem anket je nalézt nejlepší počiny
a projekty vedoucí k rozvoji regionu v oblasti kultury, památkové
péče, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství,
vzdělávání a osvěty a sociálně-zdravotní oblasti.
Příjem nominací do obou anket odstartuje společně 1. ledna 2017
a potrvá do 31. ledna 2017. Nominovat může kdokoliv, a to aktivitu, která proběhla v předešlém roce. Nominace je možná pomocí

elektronického formuláře umístěného na webových stránkách
www.kr‑vysocina.cz/pocinroku. Do
Zlaté jeřabiny lze nominace kromě
elektronického formuláře zaslat také
poštou prostřednictvím originálního
hlasovacího lístku uveřejněného
v prosincovém vydání novin Kraj
Vysočina. Obálku označte textem
„ZLATÁ JEŘABINA“.
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Zlatá jeřabina – v anketě je možné nominovat do dvou kategorií:
Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. V první kategorii lze
nominovat kulturní akci, jako je například koncert, festival, divadelní
a hudební přehlídka, ediční počin, muzejní expozice apod., a ve druhé
kategorii příkladnou obnovu historických objektů (rekonstrukce,
restaurování, revitalizace, oprava či údržba). Nově je možné nominovat také příkladné novostavby, dostavby či jiné úpravy v historickém
prostředí nebo též činnost fyzických či právnických osob orientovanou
na záchranu, prezentaci a propagaci kulturního dědictví. Podmínkou
je, aby akce proběhly v roce 2016 na území Kraje Vysočina.
Skutek roku – skutky fyzických osob lze nominovat v oblastech sociálně-zdravotní, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta. Kategorie pro nominace právnických osob

jsou Sociální oblast, Ekonomická oblast, Oblast sídel, staveb a bydlení,
Oblast životního prostředí, Oblast vzdělávání a Oblast aktivní náplně
volného času. Navrhovatel není omezen počtem návrhů. Nelze ocenit
skutek nebo projekt oceněný v této soutěži v předchozích letech. Tyto
budou z nominací vyřazeny.
Následné hlasování veřejnosti proběhne v březnu 2017.
Více informací:
 Zlatá jeřabina – Tereza Prokešová,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 295, e-mail: prokesova.t@kr‑vysocina.cz
 Skutek roku – Jan Říčan, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 531, e-mail: rican.j@kr‑vysocina.cz

INTERVENČNÍ CENTRUM KRAJE VYSOČINA
POMOHLO ZA DESET LET 2 300 OSOBÁM
OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM
Podle statistik vedených Intervenčním centrem Kraje Vysočina vyhledalo za deset let
fungování této krajské organizace její pomoc přibližně 2 300
klientů. Nejde pouze o oběti
domácího násilí, ale stále častěji
také o svědky. „Zatímco počet
vykázaných osob v letošním
roce klesl z loňských téměř
osmi desítek případů na letošních 48 případů, roste velice
rychle počet kontaktů a konzultací; v tomto případě se blížíme
letos číslu dva tisíce, zatímco
vloni jsme konzultovali daleko
méně,“ říká vedoucí krajského
pracoviště v Jihlavě Jana Volná.

Podle Jany Volné je nemožné
přesně určit počet případů
domácího násilí. Především
ve venkovských sídlech, kterých je na Vysočině nejvíce, je
domácí násilí klasifikováno jako
nepřijatelné stigma. Případy se
nehlásí, oběti situaci nemají
odvahu řešit, stále se bojí. Co se
téměř nemění, je poměr vykázaných osob – agresorů, mezi
nimiž převažují muži. Novějším
důvodem agrese, jež je řešena
jako domácí partnerské násilí,
jsou i příznaky Alzheimerovy
choroby, která je v konkrétních
případech doprovázena vysokým stupněm agrese.

Chod Inter venčního centra
Kraje Vysočina v současné
době zajišťuje v různém rozsahu služeb šest specialistů.
Stejně jako v jiných krajích však
pociťují nedostatek dětských
psychologů. V současné době
se centrum zaměřuje na práci
se všemi účastníky domácího
násilí – obětí, svědky i agresory.
U příležitosti deseti let působení
Intervenčního centra Kraje
Vysočina se v pátek 2. prosince
v Jihlavě konala výroční konference, na které vystoupili pracovníci centra, ale i další aktéři
zainteresovaní v této problematice. Záštitu nad konferencí pře-

vzal náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast sociálních
věcí Pavel Franěk.
Kde hledat pomoc:
Intervenční centrum,
Masarykovo nám. 47,
586 01 Jihlava,
tel. 567 215 532,
606 520 546 (8.00–18.00 hod.)
ic.vysocina@psychocentrum.cz
www.intervencni-centrum.cz
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY V ROCE 2017
Zastupitelstvo kraje dne 20. prosince 2016 schválilo podmínky Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen „POVV“) na rok 2017.
Žádosti budou podávány od 1. února 2017 až do 30. června 2017 na
obcích s rozšířenou působností. Každá obec bude mít garantováno
120 000 Kč na svůj projekt při zachování povinného spolufinancování (obce do 300 obyvatel 40 %, obce od 300 do 1 500 obyvatel
pak 50 %). Na POVV by mělo být v roce 2017 celkem uvolněno
80 milionů Kč z krajského rozpočtu oproti obvyklé částce 69 milionů Kč z předchozích let. Z hlediska obsahového zaměření POVV
byla doplněna možnost nákupu komunální techniky, jinak rozsah
podporovaných objektů zůstal zachován.
Spolu s jednoduchou žádostí bude nutné dále doložit doklad o vlastnictví dotčené nemovitosti a souvisejících pozemků (například
formou prosté kopie výpisu z katastru nemovitostí a snímku katastrální mapy s vyznačením pozemků a objektů, kterých se projekt
týká). Dále obec k žádosti přiloží kopii případných stavebních nebo
vodoprávních povolení včetně nabytí právní moci a poslední přílohou bude doložení náležitostí podle zákona č. 250/2000 Sb. o roz-

počtových pravidlech územních rozpočtů (samostatný formulář).
Kontroly připravenosti akcí budou zrušeny. Obec už nebude muset
následně na ORP dokládat doklady k upřesnění celkových nákladů
akce, údaje v žádosti budou neměnné. Vzhledem k tomu, že obec
bude dopředu vědět, o jakou maximální dotaci si bude moci požádat, apelujeme na obce, aby si rozsah a celkové náklady projektu
velmi dobře promyslely a podaly žádost až v okamžiku, kdy jim
budou tyto parametry projektů známy – jinak se vystavují riziku
krácení dotace. Charakter projektu (rozsah investic/neinvestic)
konzultujte před podáním žádosti s účetními obce z hlediska
následného zaúčtování. Podané žádosti budou průběžně projednávány na zastupitelstvu kraje a následně budou uzavírány s obcemi
smlouvy o poskytnutí dotace.
Přesné znění podmínek POVV je zveřejněno na webu kraje:
http://www.kr-vysocina.cz/edotace.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz
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NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD MÁ NOVÉ
ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE A REHABILITACE
Necelý rok trvala Kraji Vysočina generální rekonstrukce
Pavilonu 13 Nemocnice Havlíčkův Brod. V původním objektu
s respektováním originálního
půdorysu z roku 1933 se podařilo citlivě připravit pracoviště a zázemí pro 50 lůžek
plicního oddělení a oddělení
následné péče a rehabilitace
(LDH), a to včetně odborných
ambulancí kožního oddělení,
endokrinologie nebo ambulance bolesti. Podle informací hejtmana Kraje Vysočina
Jiřího Běhounka přišla rekonstrukce Kraj Vysočina na téměř
90 milionů korun.
První podlaží rekonstruované
budovy bude sloužit lůžkové
části plicního oddělení. Vše je
logisticky připraveno tak, aby
byly dodrženy velice přísné
hygienické normy a oddělení

vyhovovalo vysokým standardům dokladovaným při obhajobách akreditace nemocnice.
Dvanáct pokojů, z toho dva
určené pro izolaci, budou moci
přijmout až 24 pacientů. Pokoje
mají moderní sociální zařízení a také například posuvné
dveře, čímž se opticky zvětšil
prostor společných chodeb. Na
oddělení nechybí místnost pro
takzvanou dechovou terapii.
Druhé podlaží, které bylo už
v polovině prosince téměř kompletně zařízené, začalo téměř
okamžitě sloužit pro následnou
péči a rehabilitaci. Oddělení
disponuje 26 lůžky, z toho tři
budou sloužit výhradně pro
paliativní péči. Jsou v odlehlejší části oddělení a prostor
byl vybrán s maximální ohleduplností k soukromí pacientů
a jejich rodinných příslušníků.

Třetí podlaží je kompletně
určeno specializovaným ambulancím. Na přelomu roku zde
byly zřízeny dvě ambulance
bolesti, tři endokrinologické
ambulance a tři kožní ambulance. Své pracoviště zde do
budoucna bude mít také klinický psycholog, zdravotně
sociální pracovník a o dalších
speciálních pracovištích vede
ředitelství nemocnice diskuzi.
Přízemí objektu slouží jako
technické zázemí.
Budova pavilonu 13 Nemocnice
Havlíčkův Brod byla postavena
v letech 1931–1933. „Původně
šlo o objekt pro chirurgickou
tuberkulózu. Na svou dobu byla
budova velice dobře vybavena,
zajímavá byla i její architektura. Později sloužila převážně
pro ortopedii a rehabilitaci.
Krátkodobě zde byla umístěna

oddělení oční, ORL a v posledním patře v době nedávné také
ředitelství nemocnice,“ říká
technicko-provozní náměstek
Nemocnice Havlíčkův Brod
Josef Tvrdý.
Předáním „třináctky“, které se
uskutečnilo v pondělí 12. prosince, modernizace Nemocnice Havlíčkův Brod nekončí.
V následujících letech plánuje
Kraj Vysočina rekonstruovat
g y nekologicko-porod nické
oddělení, perinatologické centrum a čekají ho také stavební
úpravy pro magnetickou rezonanci. Celkově bez vybavení za
téměř 45 milionů korun.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

AKTUALIZACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ
DOTACÍ NA VÝZNAMNÁ VÝROČÍ OBCÍ
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 22. listopadu
2016 schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí. Došlo ke změnám, které vznikly
na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Podle zákona je nyní povinností
všechny smlouvy, jež z tohoto zákona vyplývají, zveřejňovat
v registru smluv. Povinnost zveřejnění bude v tomto případě
zajišťovat Kraj Vysočina. Dále došlo k výraznému zkrácení názvu
dotačního titulu a úpravě uznatelných a neuznatelných nákladů
– nově budou upomínkové předměty a občerstvení neuznatelným nákladem. Ostatní drobné úpravy vyplynuly z praktických
zkušeností s administrací tohoto dotačního titulu. Tyto změny
se promítly v zásadách a dále i ve vzorové smlouvě o poskytnutí
dotace, formuláři žádosti o dotaci a závěrečné zprávy a vyúčtování
k poskytnutí dotace.
Dle těchto zásad lze žádat o dotaci na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina, například u příležitosti
výročí založení obce, získání městských práv, pořádání sjezdu
rodáků, udělení praporu a znaku, získání důležitých ocenění nebo
při oslavách či připomenutích jiné důležité historické události obce
včetně oslav výročí spolků, jejichž činnost přispívá ke kulturně-společenskému životu obce.

Dotace naopak není určena na pravidelně konané akce, jakou jsou
poutě nebo městské slavnosti, na pořádání oslav celorepublikového
či nadnárodního významu, konference, sympozia, mistrovství
a setkávání partnerských obcí v rámci ČR i zahraničí. Žadatelem
může být pouze obec na území Kraje Vysočina. Žádat lze o dotaci
do výše 40 % celkových uznatelných nákladů, přičemž maximálně
100 000 Kč a zároveň nejvýše 100 Kč v průměru na jednoho
obyvatele obce. Každá obec může v rámci dvou po sobě jdoucích
kalendářních roků obdržet pouze jednu dotaci na jednorázovou akci
realizovanou nejdéle ve třech po sobě jdoucích dnech.
Žádosti o dotaci budou pro letošní rok přijímány v termínu od
16. ledna do 15. února 2017, v dalších letech pak od 1. ledna do
15. února včetně. Tato žádost se musí vztahovat na akci, která
bude realizována a finančně i účetně vypořádána nejdéle do
15. listopadu 2017.
Veškeré podklady týkající se tohoto dotačního titulu naleznete
na stránkách kraje www.kr-vysocina.cz → Kultura, památky
a cestovní ruch → Granty a dotace → Kultura → Zásady nebo na
www.kr-vysocina.cz/edotace.
 Klára Kotlíková,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 260, e-mail: kotlikova.k@kr-vysocina.cz
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Kraj Vysočina vyhlašuje druhý ročník soutěže

Cena hejtmana Kraje Vysočina
za společenskou odpovědnost
Záměrem Kraje Vysočina je: ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy
sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.
Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.
Schválené Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost najdete na www.kr-vysocina.cz/odpovednost.
Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2017. Hodnoceny jsou zejména výsledky dosažené v roce 2016.
Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz/odpovednost.
Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:
a) soukromý sektor:
a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně
a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců
b) veřejný sektor:
b1) obce
b2) ostatní
V každé kategorii, respektive podkategorii, budou oceněny nejvýše tři organizace v pořadí 1., 2. a 3. místo.
Udělení Ceny na 1., 2. a 3. místě se osvědčuje listinou (diplomem). Udělení Ceny je spojeno s předáním
upomínkového předmětu.
Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti organizací. Poděkování bude spojeno s prezentací na medializovaném výsledkovém listě a s předáním děkovné
listiny (diplomu).
Konzultovat záležitosti týkající se způsobu vyplnění dotazníků je možné na těchto kontaktních spojeních:
- Bc. Petra Spáčilová, specialistka pro CSR, Česká společnost pro jakost, Národní středisko podpory kvality,
tel.: 221 082 237, 602 635 769, e-mail: spacilova@csq.cz
- Jana Činčárová, úřednice na úseku výchovy a vzdělávání, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Hmotná nouze
V částce 147/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 11. 2016 byl pod
č. 367 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 2. 2017.
Minimální mzda
V částce 132/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 18. 10. 2016 bylo pod
č. 336 publikováno nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální
mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o
výši příplatku ke mzdě za práci ve
ztíženém pracovním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017.
Minimální mzda
V částce 132/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 18. 10. 2016 bylo
pod č. 337 publikováno nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku
ke mzdě za práci ve ztíženém
pracovním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 589/2006 Sb., kterým
se stanovuje odchylná úprava
pracovní doby a doby odpočinku
zaměstnanců v dopravě, ve znění
nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017 (část 1. 1.
2018).
Ochrana ovzduší
V částce 147/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 11. 2016 byl pod
č. 369 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.

Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017 (část 1. 1. 2020).
Pozemní komunikace
V částce 147/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 11. 2016 byl pod
č. 370 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
14. 12. 2016.
Odpady
V částce 156/2016 Sbí rk y
zákonů v ydané d ne 2. 12.
2016 byla pod č. 387 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 294/2005
Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017 (část 1. 1. 2018).
Mimořádná podpora
zemědělcům
V částce 145/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 11. 11. 2016 bylo
pod č. 365 publikováno nařízení
vlády o stanovení některých
podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení
pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 15. 11. 2016.
Podzemní vody
V částce 138/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 31. 10.
2016 byla pod č. 349 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 5/2011 Sb.,
o vymezení hydrogeologických
rajonů a útvarů podzemních
vod, způsobu hodnocení stavu
podzemních vod a náležitostech
programů zjišťování a hodno-

cení stavu podzemních vod, ve
znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 11. 2016.
Plány povodí
V částce 138/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 31. 10.
2016 byla pod č. 350 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 24/2011 Sb.,
o plánech povodí a plánech pro
zvládání povodňových rizik, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 11. 2016.
Rozpočty ÚSC
V částce 161/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 7. 12. 2016 byla pod
č. 395 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb.,
o způsobu, termínech a rozsahu
údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,
rozpočtů státních fondů, rozpočtů
územních samosprávných celků,
rozpočtů dobrovolných svazků
obcí a rozpočtů Regionálních
rad regionů soudržnosti, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017.
Zahraniční stravné
V částce 146/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 11. 11. 2016 byla pod
č. 366 publikována vyhláška
o stanovení výše základních
sazeb zahraničního stravného
pro rok 2017.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017.
GMO
V částce 148/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 11. 2016 byl pod
č. 371 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 78/2004 Sb.,
o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.

GMO
V částce 148/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 11. 2016 byla pod
č. 372 publikována vyhláška,
k t e r ou s e mě n í v yh lá š k a
č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky
modifikovanými organismy
a genetickými produkty, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017.
GMO
V částce 159/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 5. 12. 2016 byla pod
č. 392 publikována vyhláška,
k t e r ou s e mě n í v yh lá š k a
č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky
modifikované odrůdy, ve znění
vyhlášky č. 58/2010 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017.
Praní špinavých peněz
V částce 147/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 11. 2016 byl pod
č. 368 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017 (část 1. 1. 2018).
Národní zdravotnický
informační systém
V částce 149/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 16. 11. 2016 byla pod
č. 373 publikována vyhláška
o předávání údajů do Národního
zdravotnického informačního
systému.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017.
Dálniční známka
V částce 154/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 11. 2016 byla pod
č. 383 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015
Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým
poplatkem.
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Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 12. 2016 (část 1. 1. 2017).
Církve a náboženské
společnosti
V částce 157/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 2. 12. 2016 byla pod
č. 388 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002
Sb., kterou se provádí zákon
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017.

Vinohradnictví a vinařství
V částce 134/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 26. 10. 2016
bylo pod č. 341 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 142/2014 Sb.,
o stanovení bližších podmínek
při provádění opatření společné
organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem
a zeleninou, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 11. 2016

Útlum těžby
V částce 134/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 26. 10. 2016 bylo pod
č. 342 publikováno nařízení
vlády, o příspěvku ke zmírnění
sociálních dopadů souvisejících
s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob
zabývajících se těžbou uhlí nebo
uranu.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 12. 2016.
Letní čas
V částce 144/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 8. 11. 2016 bylo pod
č. 363 publikováno nařízení
vlády o zavedení letního času
v letech 2017 až 2021.

Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 22. 11. 2016.
Lodní výstroj
V částce 135/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 26. 10. 2016 bylo
pod č. 345 publikováno nařízení
vlády o lodní výstroji.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 10. 11. 2016.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu,
tel.: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

DALŠÍ VÝZVU PRO VÝMĚNU KOTLŮ
VYHLÁSÍ KRAJ VYSOČINA 10. LEDNA
Tentokrát uspějí jen žadatelé o kotle na biomasu nebo tepelné
čerpadlo.
V polovině prosince přijal Kraj Vysočina oznámení Státního fondu
životního prostředí (dále jen „fond“) o schválení navýšení peněz
na výměnu kotlů pro majitele nemovitostí v Kraji Vysočina. Téměř
24 milionů korun je však určeno podle podmínek nastavených
fondem pouze na výměny stávajících kotlů na tuhá paliva za zdroj
využívající obnovitelné energie, konkrétně kotel čistě na biomasu
nebo tepelné čerpadlo.
„Podpořeno by mohlo být zhruba 190 žadatelů, kteří budou žádat
o tuto formu výměny. Výzva, v níž budou jasně dána pravidla pro
výměnu a podmínky proplacení dotace, bude zveřejněna na stránkách www.kr-vysocina.cz→ Krajský úřad → KOTLÍKY 10. ledna

2017,“ informuje Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Kraj bude
o dalších termínech, které zatím nejsou stanoveny, informovat také
prostřednictvím médií. Uznatelnost nákladů pro toto kolo příjmu
žádostí je výjimečně povolena zpětně, a to od 17. prosince 2015,
což je datum vyhlášení první výzvy Kotlíkových dotací v Kraji
Vysočina. Příjem žádostí, jež budou splňovat základní podmínky
výzvy, se plánuje na únor 2017.
Více informací bude 10. ledna 2017 zveřejněno na www.kr-vysocina.cz
→ Krajský úřad → KOTLÍKY. Sledujte tuto webovou stránku!
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

2017
Příjemné prožití
vánočních svátků,
mnoho zdraví a úspěchů
v novém roce
Vám přejí zastupitelky a zastupitelé
Kraje Vysočina
zima pod Javořicí

