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NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ KRAJE VYSOČINA

UŽ PODRUHÉ PRO HOROLEZCE RADKA JAROŠE
Deset osobností K raje Vysočina převzalo
29. října 2015 z rukou hejtmana Kraje Vysočina
Jiřího Běhounka v Horáckém divadle Jihlava
Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina – dřevěné,
skleněné a kamenné medaile. Mezi oceněnými
z oblasti kultury, veřejného života, sportu, vědy
i rozvoje regionu figurovalo jméno horolezce
Radka Jaroše, který jako první v historii udílení
medailí Kraje Vysočina převzal ocenění podruhé.
V roce 2009 byl za své sportovní úspěchy mezi
laureáty se skleněnou medailí, letos převzal medaili
kamennou. „Radek je mimořádně cílevědomý,
odhodlaný a charakterní chlap, kterého nezastaví
před dosažením cíle žádná překážka. Své
sportovní úspěchy spojuje se jménem Kraje
Vysočina a kraj je na jeho úspěchy hrdý,“ uvedl
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
V roce 2015 převzaly Nejvyšší ocenění Kraje
Vysočina ve formě medaile osobnosti, jež
pro region udělaly mnoho a jejichž práce si
zaslouží veřejné uznání. Kamenné medaile spolu

s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem
předal předseda Senátu ČR Milan Štěch.
„Kvalita života a spokojenost jsou důsledkem
vizí a obětavosti takových osobností, jako jsou
ty, které jsme ocenili. Jejich úsilí dělá Vysočinu
tím, čím je – dobrým místem pro život nabízejícím
inspiraci pro budoucí generace,“ udělal tečku za
letošním vyhlášením hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek.
Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina uděluje krajské
zastupitelstvo od roku 2008. Kraj Vysočina udělil
za svou historii téměř šedesát těchto nejvyšších
ocenění. V letošním roce Výbor pro udělování
medailí Kraje Vysočina vybíral ze třiceti došlých
nominací, a tedy z dosud největšího doručeného
počtu.
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KOTLÍKOVÉ DOTACE V KOSTCE
Kraj Vysočina podal žádost
o dotaci v celkové výši téměř
240 mil. Kč na v ý měnu
zdrojů tepla na pevná paliva
do O p e r a č n í ho prog r a mu
Životní prostředí 2014–2020.
Po rxozhodnutí Ministerstva
životního prostředí bude tyto
tak z vané kotlíkové dotace
podle předem daných pravidel
MŽP rozdělovat Kraj Vysočina
občanům na výměnu stávajících
ručně plněných kotlů na pevná
paliva v rodinných domech
v Kraji Vysočina.
Dotační titul pro občany Kraje
Vysočina dosud nebyl vyhlášen,
nikdo z budoucích žadatelů
tedy nic nezmeškal. Výzva
k předkládání projektů bude
s největší pravděpodobností
vyhlášena na přelomu roku
2015/2016. Proto Kraj Vysočina
zatím nepřijímá žádosti o dotace
fyzických osob na výměnu
stávajících kotlů na pevná
paliva! Příjem žádostí bude
spuštěn po vyhlášení výzvy pro
žadatele a bude trvat v prvním

kole minimál ně dva rok y.
POZOR – Náklady vzniklé ještě
před vyhlášením výzvy nebudou
uznatelné, což znamená, že je
nebude možné proplatit!
Příjemci podpory mohou být
pouze fyzické osoby a podporu
lze žádat na výměnu kotle
pouze v nemovitosti určené
k bydlení (rodinný dům s max.
třemi bytovými jednotkami)
na území Kraje Vysočina.
Předmětem podpory bude:
––kotel na pevná paliva
––kombinovaný kotel (uhlí/
biomasa)
––kotel na biomasu
––plynový kondenzační kotel
––tepelné čerpadlo
––související stavební úpravy
s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající
––s l u ž b y e n e r g e t i c k é h o
specialisty
––realizace mikroopatření do
max. 20 tis. Kč
Bližší vymezení bude uvedeno
ve výzvě.

Výše podpory:
––70 % způsobilých výdajů
v případě realizace kotle
spalujícího pouze uhlí
––75 % způsobilých výdajů
v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa)
nebo plynového kondenzačního kotle
––80 % způsobilých výdajů
v případě, že je projektem
realizováno OZE (tepelné
čer pad lo nebo kotel na
biomasu)
––Zvýšení dotace o 5 % ke
všem předchozím bodům
bude v př ípadě v ý měny
kotlů v rodinných domech
ve m ě s t e ch Hu m p ole c,
Pelhřimov, Třebíč a Velké
M e z i ř í č í (t y t o o b l a s t i
s překračovanými limity
znečištění ovzduší mají 5%
výhodu, tedy vyšší dotaci)
––Maximální celkové způsobilé
výdaje na projekt mohou být
ve výši 150 tis. Kč, maximální
výše dotace může být tedy
127,5 tis. Kč.

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: Ondřej Rázl
telefon: 564 602 308
posta@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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„Mikroenergetická“ opatření
budou realizována v případě,
že příjemce nedoloží Průkaz
energetické náročnosti budovy
s kategorií C a lepší. Mezi
mikroenergetická opatření
patří:
––z at e ple n í st ř e chy neb o
půdních prostor
––zateplení stropu sklepních
prostor nebo podlahy
––d í lč í z a t e ple n í d a l ších
konstrukcí (např. severní
fasáda apod.)
––oprava fasády, např. prasklin
a dalších poruch fasády –
eliminace tepelných mostů
––oddělení vytápěného prostoru
objektu od venkovního (např.
zádveří)
––dílčí výměna oken
––výměna vstupních a balkonových dveří
––i n s t a l a c e t ě s n ě n í oke n
a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří
––výměna zasklení starších
oken za moderní dvojskla
s vysokou tepelnou izolací
Po vyhlášení výzvy budou
podrobné informace včetně
formuláře žádosti zveřejněny
na www.kr-vysocina.cz/kotliky.
Na dotazy odpovídá
radní Kraje Vysočina pro
oblast životního prostředí
a zemědělství Zdeněk Chlád.
1) Kdo mů že o kotlíkovou
dotaci požádat?
Může žádat jakákoli fyzická
osoba , k t e r á chce ja ko
vlastník nebo spoluvlastník
měnit kotel v rodinném domě
o maximálně třech bytech.
Dotace není u rčena pro
právnické osoby.
2) Kterých kotlů se týká výměna
s využitím kotlíkové dotace?
Vyměnit lze kotel dosud
př ipojený na otopnou
soustavu na TUHÁ paliva
(např. d řevo nebo u hlí)
s ručním přikládáním.
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3) Které kotle budou moci být za
kotlíkové dotace pořizovány?
Půjde o pořízení
kotlů, k teré spl ňují
p a r a me t r y t a k z va ného
ekodesignu. Seznam dosud
cer tifikovaných kotlů je
přístupný na www.opzp.cz.
Tepelné zdroje využívající
obnovitelnou energie (kotle
na biomasu, pelet, solární
systémy, tepelná čerpadla)
mohou bý t i nst alovány
pouze firmami s platným
osvědčením. V opačném
př ípa dě dot ace nebude
přiznána.
4) Kolik je maximální výše
kotlíkové dotace?
Maximál ní nák lady, ze
kterých bude hrazena dotace,
jsou 150 tisíc korun. To
znamená, že maximální výše
dotace je 127,5 tisíce korun
při max. procentu dotace
85% na konkrétní případ
výměny. Procenta dotace se
budou odvíjet od typu nově
pořizovaného kotle.
5) Na základě čeho mohu získat
dotaci?
Prvním krokem je vyplnění
jednoduchého formuláře
a přiložení povinných příloh.
6) Kde z ísk á m i n for mace
o formuláři?
Formulář bude po vyhlášení
výzvy dostupný na
internetu. Fyzicky je možné
si ho začátkem roku 2016
vyzvednout na městských
i obecních úřadech nebo
na recepci krajského úřadu
v Jihlavě.
7) Musím o dotaci požádat
hned po zveřejnění výzvy?
Ne. Peněz je dostatek, žádosti
budou v rámci první výzvy
přijímány celé dva roky.
Následně budou vyhlášeny
další výzvy.
8) Mohu žádat dotaci i na kotel,
který už byl vyměněn?
To není možné. Uznatelné
nák lady jsou od dat a
zveřejnění výzvy. Náklady

vzniklé v současné době
není možné proplatit.
9) Kdo mi s podklady pro žádost
pomůže?
For mulář žádosti
a p ož a dova né dok la dy
budou jednoduché, občan
je zvládne obstarat sám.
Pouze takzvaná energetická mikroopatření musí
být konzultována s energetickým specialistou Jejich
seznam je dostupný na www.
mpo-enex.cz/experti.
10) Mohu kotlíkovou dotaci
kombi novat s ji ný m
dotačním titulem – např.
Nová zelená úsporám?
Po k u d c h c e t e p r ové s t
další energeticky úsporná
opatření ze Zelené úsporám,
musíte si podat žádost na
Státním fondu životního
prostředí. Více informací na
www.sfzp.cz.
11) Jaké budu muset doložit
povinné přílohy k žádosti.
Pravděpodobně se bude
jednat o:
– Průkaz energetické náročnosti budovy nebo potvrzení
o provedení mikroenergetických opatření
– Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného
n a ot opnou sou st av u
(maximálně průkazné)
– Identifikace vlastníka –
vydá Czech Point
– Identifikace nemovitosti
– vydá Czech Point
A dále specificky –
písemný souhlas spoluvlastníků k realizaci
nového zdroje tepla
v ro d i n né m domě,
písemný souhlas druhého
z manželů v případě
vlastnictví domu/bytové
jednotky nebo podílu na
nich v rámci společného
jmění manželů.
Druh a počet příloh
se bude odvíjet od
konkrétního případu
čerpání dotace.
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12) Jaké další způsobilé výdaje
se mi budou moci proplatit?
Například stavební práce
a dodané služby spojené
s realizací kotle, čerpadla,
plynového kondenzačního
kotle, solá r n í ter m ické
soustavy, s realizací nové
otopné soustavy nebo úpravou
stávající otopné soustavy
včetně dodávky a instalace
akumulační nádoby, pokud
je toto doporučeno výrobcem
nebo dodavatelem, dále
náklad na zkoušky nebo testy
s uváděním majetku do stavu
způsobilého k užíváním,
náklady na pořízení Průkazu
e ne rget ické n á ro č nost i
nebo náklady spojené se
slu ž b o u e n e r ge t ické h o
specialisty, na projektovou
dokumentaci nebo s realizací
mikroopatření.
Až do poloviny prosince 2015
budou po celém území Kraje
Vy s o č i n a p r obí h a t i n fo rmační schůzky pro žadatele
o kotlíkové dotace. Termíny
a místa jsou aktualizovány na
www.kr-vysocina.cz/kotliky, zde
jsou také průběžně zveřejňovány
veškeré informace o možnosti
výměny kotlů na pevná paliva
na území Kraje Vysočina.
Kontaktní osoby:
(počet kontaktních osob
bude průběžně navyšován)
 Ing. Bc. Jan Jež
telefon: 564 602 563
e-mail: jez.jan@kr-vysocina.cz
 Ing. Stanislava Lemperová
telefon: 564 602 532
e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz
 Bc. Eva Láníková
telefon: 564 602 581
e-mail: lanikova.e@kr-vysocina.cz
Termíny informačních
schůzek a další informace na
www.kr-vysocina.cz/kotliky.
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VYCHÁZÍ ZIMNÍ VYDÁNÍ
TURISTICKÝCH NOVIN KRAJE VYSOČINA
Začátkem listopadu vydává destinační agentura Vysočina Tourism
zimní variantu Turistických novin, které slouží návštěvníkům
regionu i místním obyvatelům především jako průvodce sezonní
nabídkou regionu a poskytují jim kompletní turistický servis.
Už třetím rokem jsou dostupné v elektronické podobě a na
jejich obsahu spolupracují informační centra. „V novém čísle
nechybí dobré tipy na výlety, nabídky služeb nebo pozvánky na
kulturně společenské, sportovní i zábavní akce. Redakce mírně
inovovala design, a tak jsou noviny připraveny v atraktivní
podobě s množstvím pěkných barevných fotek,“ informuje Marie
Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Na 32 barevných stranách najdou čtenáři kalendář akcí a výstav
v regionu, přehledy turistických cílů a památek včetně informací
o vstupném a otevírací době. Nechybí ani přehled a pestrý výběr
tematických tipů na výlety, ze kterých si vyberou rodiny s dětmi,
pěší turisté i běžkaři, milovníci plesů i bálů a v neposlední řadě

i osoby se sníženou pohyblivostí. Pozvánkám a tipům na výlety je
věnována téměř třetina vydání. Vedle stručného přehledu adventních
událostí letošního roku v největších městech Vysočiny noviny
nabídnou téměř kompletní přehled odkazu na běžecké lyžařské
trasy v různých koutech regionu stejně jako kompletní databázi
bruslařských stadionů včetně informací o webových stránkách
s aktuálními informacemi o hodinách pro veřejnost.
Za všechny novinky, jež v turistických novinách na zimní sezonu
2015/2016 figurují, zmiňme pozvání na novou rozhlednu v Třebíči
v objektu bývalého věžového vodojemu Kostelíček na Strážné hoře
nebo do Muzea autíček v Přísece.
Noviny jsou v elektronické podobě dostupné pod adresou
www.region-vysocina.cz v pravé navigaci hned pod rychlým
vyhledáváním. Příjemné počtení a mnoho zimní inspirace.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

KRAJSKÁ STIPENDIA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
S VYŠŠÍ MOTIVACÍ KE STUDIU
Noví žadatelé o krajská motivační
stipendia pro žáky vybraných
oborů středních škol musí nově
prokázat vyšší motivaci ke
studiu. „Od letošního školního
roku budeme nově motivační
stipendia přiznávat pouze žákům
vybraných technických a dalších
obor ů, kteř í ve v ýsled ném
hodnocení nebudou hodnoceni
stupněm dostatečný více než

dvakrát, a to pouze ze všeobecně
vzdělávacích předmět ů.
Ost at n í pod m í n k y získá n í
motivačních stipendií zůstávají
stejné,“ upřesnila výraznou
změnu radní Kraje Vysočina
pro oblast školství mládeže
a sportu Jana Fialová. K prospěchovému zpřísnění přistoupil
Kraj Vysočina po konzultaci se
zástupci odborných škol.

Mot ivačn í st ipend ia K r aj
Vysočina poskytuje žákům,
kteří se rozhodli studovat obory
Modelář, Slévač, Nástrojař,
Obráběč kovů, Kovář, Jemný
mechanik, Klempíř, Malíř
a lakýrník, Kameník, Tesař,
Zed ní k, Pok r ý vač, Peka ř,
Řezník-uzenář, Zemědělec-farmář a dále také Strojní
mecha n i k , I nst alatér,

El e k t r i k á ř a El e k t r i k á ř -silnoproud.
Od roku 2011 vyplatil Kraj
Vyso či n a n a mot iva č n ích
i prospěchových stipendiích
žákům vybraných oborů více
než 12,5 milionu korun.
 Zdeňka Hloušková,
odbor školství, mládeže a sportu
e-mail: hlouskova.z@kr-vysocina.cz

MMR ČR: NOVÝ PROGRAM

NA PODPORU DEMOLIC NEVYUŽITÝCH BUDOV
Vláda na svém dnešním jednání schválila návrh ministryně pro
místní rozvoj, který by měl pomoci s řešením problému vylidněných
a zdevastovaných budov. Na roky 2016 až 2018 má ministerstvo
připraveno 300 milionů korun, konkrétně 100 milionů každý rok.
Program by měl být spuštěn v lednu roku 2016. Bude zaměřen na podporu
demolic budov v obcích se sociálně vyloučenou lokalitou. Odstranění
objektu by mělo být následováno celkovou revitalizací prostoru. Může
zde vzniknout park či nové školské zařízení, komunitní centrum,
sportovní zařízení atd. Cílem programu bude připravit území tak, aby
je bylo možné znovu plnohodnotně využít k dalšímu rozvoji obce.
Žadatel v tomto programu budou obce, na jejichž území se nachází
sociálně vyloučená lokalita. Dotace bude poskytována až do výše
80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
Předmětem podpory budou stavby pro bydlení, které se nachází
v technicky nevyhovujícím stavu. Budova určená k demolici musí
být ve výhradním vlastnictví žadatele. Tuto dotaci nebude možno

využít na výkup předmětné stavby. Na objektu nesmí váznout žádné
závazky. Každý žadatel bude moci podat pouze jednu žádost.
Žadatel musí mít zpracován Projekt následného využití revitalizovaného území, který musí obsahovat harmonogram prací a aktivit
následujících po realizaci dotované akce, ekonomickou rozvahu,
podklady (analýzy a průzkumy), na jejichž základě je využití
daného prostoru navrhováno. Žadatel se přijetím dotace zaváže, že
navržený projekt do tří let od ukončení demolice uskuteční.
Majetek, který bude zhodnocen s přispěním dotace poskytnuté z tohoto
programu (revitalizovaný pozemek), nesmí žadatel po dobu deseti let
převést na jinou právnickou nebo fyzickou osobu nebo jiným způsobem
omezit volné nakládání s ním (např. poskytnout jej jako předmět zástavy).
 Veronika Vároši, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
telefon: 224 861 508, e-mail: veronika.varosi@mmr.cz
Více informací na www.mmr.cz
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POZNEJ VYSOČINU UŽ PO SEDMÉ:

JE PŘIHLÁŠENA I VAŠE ŠKOLA?
Na začátek příštího roku Kraj
Vysočina připravuje již sedmý
ročník netradiční vědomostní
soutěže Poznej Vysočinu. Ta je
určená žákům druhých stupňů
základních škol a víceletých
g y m názií. Dík y štěd r ý m
partnerům soutěže jsou připraveny
zajímavé ceny a čtyřicítka
nejlepších má možnost zúčastnit
se dvoudenní návštěvy Prahy.
Cílem soutěže je podpořit zájem
žáků o krásy a bohatství našeho
regionu, neboť všechny soutěžní

otázky se dotýkají právě Vysočiny.
Přihlášky do soutěže lze zasílat
až do 31. prosince 2015. Soutěž
Poznej Vysočinu bude organizovaná stejně jako v minulých
letech. Zejména její první kolo je
závislé na podpoře a spolupráci
jednotlivých zúčastněných škol
– tedy na spolupráci ředitelů
a pedagog ů. Dne 1. února
2016 elektronicky rozešleme
přihlášeným školám soutěžní
otázky a v průběhu měsíce
února 2016 proběhne ve školách

první celoplošné regionální
kolo soutěže, na něž je potřeba
v yčle n it jed nu v y učova cí
hodinu.
Na zák ladě jed not ných
hodnoticích pravidel nominuje
ka žd á z účast něná škola
nejlepší ho žáka a žák y ni,
kteří se zúčastní druhého kola
pořádaného na Krajském úřadě
Kraje Vysočina dne 25. března
2016. Výherci druhého kola
sout ě ž e Poz nej Vyso či nu
získají hodnotné věcné ceny

a 40 nejlepších žáků se bude
moci z účast n it dvouden ní
návštěvy Hlavního města Prahy
spojené se zajímavým kulturním
a edukativním programem.
Bližší informace lze získat
a přihlášky je možné zasílat na
odbor sekretariátu hejtmana
K rajského ú řadu K raje
Vysočina, kontaktní osoba:
 Kateřina Svobodová,
telefon: 564 602 152, e-mail:
svobodova.k@kr-vysocina.cz

ZDRAVOTNÍ SKUPINA BUDE HLEDAT PRIORITY
V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Na konci října poprvé zasedla
pracovní skupina pro zdravotnictví a sociální oblast při
Regionální stálé konferenci
pro území Kraje Vysočina.
Odborníci na problematiku
z d r avot n ic t v í a s o c i á l n í
oblast diskutovali se zástupci
Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR o akt uálních
m o ž n o s t e c h fi n a n c ov á n í
roz vojov ých projektů
v novém programovém
období 2014–2020, zejména
o vyhlášených a připravovaných v ý z vách v rámci
Operačního programu
Zaměstnanost 2014–2020.
Pracovní skupina pro zdravotnictví a sociální oblast vznikla
jako jeden z poradních orgánů

t ak z vané Regionál ní st álé
konference pro území Kraje
Vysočina (dále též „RSK“),
regionální partnerské platformy,
která se v programovém období
2014–2020 podílí na naplňování
pr i ncipů ú zem n í d i men ze
v rámci operačních programů.
„Klíčovým úkolem naší pracovní
sk upiny bude především
doporučovat priority za oblast
zd ravot n ict ví a sociál n ích
věcí do př ipravova ných
výzev operačních programů
a navrhovat nové projektové
záměry k řešení potřeb Vysočiny
v této oblasti,“ přiblížil Petr
Krčál, radní Kraje Vysočina
pro oblast sociál n ích věcí
a prorodinné politiky a zároveň
předseda této pracovní skupiny.

V průběhu jednání zazněly
aktuální informace o činnosti
Regionální stálé konference
pro území K raje Vysočina
a o zpracování takzvaného
Regionálního akčního plánu,
na jehož základě by RSK měla
d ávat dopor uče n í ř íd icí m
orgánům operačních programů
k zacílení výzev.
„Věřím, že aktivní činnost
naší pracovní skupiny v úzké
spolupráci s řídicími orgány
operačních programů přispěje
k efektivnímu čer pání
evropských prostředků pro řešení
potřeb našeho regionu v oblasti
zdravotnictví a sociálních věcí,“
doplnil Petr Krčál.
Na jednání pracovní skupiny
navázal seminář k novému

Operačnímu programu Zaměstnanost 2014 –2020, u rčený
pro zájemce o financování
nových rozvojových projektů
v sociální oblasti. Zástupkyně
řídicího orgánu – Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR
– zde představily aktuálně
v yh lášené a př ipravova né
v ýzv y v jednotliv ých
prioritních osách Operačního
prog ramu Zaměst nanost
a zodpovídaly dotazy potenciál n ích žad atelů z regionu
k možnostem a podmínkám
čerpání finančních prostředků.
 Lenka Matoušková,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 549,
e-mail: matouskova.l@kr-vysocina.cz

NÁRODNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ

DOTAČNÍ TITUL ÚZEMNÍ PLÁN

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) vyhlásilo
dne 1. 11. 2015 na základě rozhodnutí ministryně pro místní
rozvoj č. 135/2015 ze dne 30. 10. 2015 výzvu k předkládání žádostí
o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu
Podpora územně plánovacích činností obcí, podprogramu Podpora
územně plánovacích dokumentací obcí – dotační titul Územní plán.
O dotaci mohou požádat obce na území ČR mimo obcí s rozšířenou
působností, Hlavní město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují
územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu

územního plánu z Integrovaného operačního programu („IOP“)
nebo z Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“). Dotace může
být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán nebo mají
územní plán obce či územní plán sídelního útvaru a jeho platnost
skončí do 31. 12. 2020 (tj. územní plán schválený před 1. 1. 2007).
Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však
400 000 Kč. Pro rok 2016 je v rozpočtu MMR připraveno pro tento
program 20 mil. Kč.
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Z dotace bude podpořeno:
• zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně
variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního
plánu zpracování variant uloženo
• vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území,
pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil
požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na
životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na
soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody
a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast
• úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání
Další podmínky pro poskytnutí dotace:
• usnesení o schválení zadání územního plánu včetně kopie tohoto zadání
• smlouva s projektantem s příslušnou autorizací
• smlouva se zhotoviteli příslušných částí vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území (pokud jsou součástí akce) atd.

Lhůta pro příjem žádostí začíná běžet 1. 11. 2015 a končí
15. 1. 2016. Formulář pro vyplnění žádosti je zveřejněný na adrese
http://www3.mmr.cz/zad. Vyplněný a podepsaný formulář spolu s povinnými
náležitostmi se doručí do podatelny MMR ve výše uvedené lhůtě.
Po provedené kontrole a doložení všech náležitostí bude vydáno
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Součástí tohoto rozhodnutí
bude i podmínka, že územní plán musí být vydán (včetně nabytí
účinnosti) nejpozději do tří let od Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Více informací k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně textu
podprogramu, hodnotících kritérií a metodického pokynu naleznete na
stránkách MMR na odkaze http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace - podpora územního plánování nebo u kontaktních osob:
Ing. Ilona Kunešová, 224 862 227, Ilona.Kunesova@mmr.cz
Ing. Roman Vodný, 224 862 123, Roman.Vodny@mmr.cz
Ing. Filip Novosád, 224 862 279, Filip.Novosad@mmr.cz
 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 270, e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA ZÍSKAL OCENĚNÍ
ZA PODPORU BEZPEČNOSTI NA SILNICÍCH
Náměstek hejt mana K raje
Vysočina pro oblast dopravy
Libor Joukl převzal ocenění
za nejnižší následky dopravní
nehodovosti na průjezdních
úsecích silnic v noční obci 2014
v ČR. Cenu mu na dopravní
konferenci v Plz ni před al
náměstek ministra dopravy
Tomáš Čoček a předseda Svazu
měst a obcí ČR Jiří Skála.
„Jde o ocenění našeho aktivního
př íst upu k bez pečnosti na

silnicích, které věnujeme celou
řadu aktivit. Letos jsme na
tuto oblast vynaložili okolo
15 milionů korun,“ uvádí Joukl.
Nejvýraznější aktivitou byl
celoroční projekt Bezpečná
Vysočina, v jejímž rámci se po
celém regionu konalo na osm
desítek akcí. Projekt vyvrcholil
v září Dnem komunální techniky
a tradičním Cestářským rodeem.
Kromě toho Kraj Vysočina
v letošním roce třemi miliony

podpořil pořízení mobilních
vah, čtyři miliony uvolnil na
zakoupení dynamických vah ve
Velkém Meziříčí. „Už tradičně
jsme všem prvňáčkům v kraji
rozdávali Bezpečné kuf říky
a z Fondu Vysočiny jsme třemi
miliony podpořili osvětlení
přechodů nebo poř ízení
z pomalovacích semafor ů,“
doplňuje Libor Joukl.
Kraj Vysočina chce aktivity
podpor ující bez pečnost

v silničním provozu podporovat
i v budoucnu. „Budeme i nadále
podporovat nasv icová n í
přechodů, a to zejména v obcích,
kde v rámci úspor v noci
vypínají veřejné osvětlení,“
uzavírá Joukl.
 Ondřej Rázl,
odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 564 602 308,
e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz

KRAJSKÁ ZÁCHRANKA POUŽÍVÁ NOVÝ DISPEČINK
Zhruba za 33 milionů korun
se podařilo Kraji Vysočina
moder nizovat zázemí
a v ybaven í dispeči n k u
Z d r a vo t n i c k é z á c h r a n n é
s l u ž b y K r a j e Vy s o č i n a .
Náklady na stavební úpravy
zdravotnického operačního
st řediska, tech nologickou
v ybavenost, i n for mačn í
systémy pro operační řízení,
radiovou síť, telefonii pomohla

pokrýt dotace z evropských
fondů.
„Operační řízení Zdravotnické
záchranné služby bylo sice
na vysoké úrovni vzhledem
k organizaci vlastních zásahů
v kraji, ale doposud postrádalo
odpovídající technologie pro
řízení a koordinaci součinnostních zásahů zejména při
mimořádných událostech. Nyní
existuje sofistikované propojení

na jednotnou infrastrukturu
všech složek integrovaného
záchranného systému.
Komu n i k a c e je r ych lejší
a jednodušší,“ infor moval
hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD).
Mode r n i z a ce ji h lavského
dispečinku krajské záchranky
si vyžádala i zhruba čtrnáctidenní provizorní přemístění
centrálního dispečin ku

do náh radních prostor
v Havlíčkově Brodě. Toto
provizorní řešení se obešlo
bez sebemenší pozor nosti
veřejnosti, což je dokladem
profesionálního přístupu týmu
ZZS Kraje Vysočina.
 Karel Lisa,
odbor analýz a podpory řízení,
telefon: 564 602 339,
e-mail: lisa.k@kr-vysocina.cz
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PILOTNÍ PROJEKT DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes schválilo poskytnutí dotace
ve výši více než 1,2 milionu korun pro Diecézní charitu Brno,
respektive jí zřizovanou Oblastní charitu Třebíč, na dofinancování
zkušebního provozu Domácí hospicové péče. Jako jediné zařízení
v kraji figuruje mezi sedmi celorepublikově vybranými, které se
podílejí na pilotním nastavování modelu financování mobilních
hospiců a případné úhrady ze zdravotního pojištění za péči. „Na této
péči se pilotně svými úhradami podílí také VZP s cílem ověřit
možnost jejího fungování a budoucího ekonomického zabezpečení
této péče. S podporou VZP by bylo snazší mobilní specializovanou
paliativní péči rozvíjet cíleně i v ostatních okresech Kraje Vysočina,“
informoval radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr
Krčál.
Pilotní projekt Oblastní charita Třebíč ověřuje ve spolupráci
s Nemocnicí Třebíč. Nemocnice se může podílet na provozu mobilní
paliativní péče ve standardní i pohotovostní době, vytipovává
lékaře pro domácí hospic. „Je ideálním partnerem, který je schopen
nabídnout vhodné řešení v kombinaci domácí péče s ambulantní
a nemocniční lůžkové paliativní péče. V současné době disponuje

104 lůžky dlouhodobé péče a pěti lůžky dlouhodobé intenzivní
ošetřovatelské péče. Paliativní péče je prováděna operativně,“ zmínil
konkrétní příklad Petr Krčál.
Domácí hospicová péče je prozatím poskytována bez příspěvku
zdravotních pojišťoven. V hrazených položkách zatím nefiguruje
24hodinová pohotovost lékařů a sester ani jejich návštěvy u pacientů
doma. Pojišťovny hradí maximálně hodinu péče sestry a mimořádně
uhradí tuto návštěvu třikrát za den. Tuto praxi by mohl pomoci
změnit výsledek výše zmíněného pilotního projektu, který potrvá
do konce února 2016. V případě projektu kofinancovaného Krajem
Vysočina bude péče poskytnuta 38 klientům v režimu nepřetržitého
dohledu dle závažnosti příznaků nemoci.
Kraj Vysočina na zajištění paliativní (hospicové) péče vynakládá ročně
7 až 10 milionů korun. V současné době nemocnice zřizované krajem
disponují 18 lůžky paliativní péče.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 564 602 328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
V částce 126/2015 Sbírky zákonů vydané dne 10. 11. 2015 byl pod
č. 298 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony.
Novela zákona sjednocuje strategické přístupy na úrovni ČR a krajů
včetně přípravy a aplikace strategických rozvojových dokumentů,
vymezuje a upřesňuje koordinaci, přípravu a realizaci politiky
hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU v podmínkách
ČR a vytváří podmínky pro institucionální zajištění podpory
implementace operačních programů obsahujících územní dimenzi
rozšířením působnosti Regionálních rad regionů soudržnosti.
Zákon nabývá účinnosti dnem 25. 11. 2015.
PLATY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
V částce 115/2015 Sbírky zákonů vydané dne 26. 10. 2015 bylo pod
č. 278 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2015 (část 1. 1. 2016).
PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
V částce 122/2015 Sbírky zákonů vydané dne 9. 11. 2015 byla pod
č. 294 publikována vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH
VOZIDEL
V částce 110/2015 Sbírky zákonů vydané dne 21. 10. 2015 byla pod
č. 271 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004
Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou
a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody,

pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat
bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. 11. 2015.
PLATY STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
V částce 115/2015 Sbírky zákonů vydané dne 26. 10. 2015 bylo pod
č. 279 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2015.
VYTÁPĚNÍ A TEPLÁ VODA
V částce 109/2015 Sbírky zákonů vydané dne 16. 10. 2015 byla pod
č. 269 publikována vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění
a společnou přípravu teplé vody pro dům.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
AUTOVRAKY
V částce 109/2015 Sbírky zákonů vydané dne 16. 10. 2015 byla pod
č. 270 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných
autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů
vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků
a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o
podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
ODŠKODŇOVÁNÍ BOLESTI
V částce 113/2015 Sbírky zákonů vydané dne 26. 10. 2015 bylo pod
č. 276 publikováno nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení
společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
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NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
V částce 110/2015 Sbírky zákonů vydané dne 21. 10. 2015 bylo
pod č. 272 publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních
věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše
redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu
platných v roce 2016.
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OHŇOSTROJE
V částce 119/2015 Sbírky zákonů vydané dne 3. 11. 2015 byla pod
č. 288 publikována vyhláška o provádění ohňostrojných prací.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 11. 2015.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina vyhlašuje první ročník soutěže

Cena hejtmana Kraje Vysočina
za společenskou odpovědnost
Kraj chce tímto krokem 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.
Vyhlášení 1. ročníku proběhlo v listopadu 2015. Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2016.
Hodnoceny jsou zejména výsledky dosažené v roce 2015.
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:
- Mgr. Ivona Krummerová, Národní středisko podpory kvality, tel.: 221 082 237, e-mail: krummerova@csq.cz
- Ing. Miloslav Ileček, Okresní hospodářská komora Jihlava, tel.: 561 114 331, e-mail: ilecek@hkjihlava.cz.

číslo 12/2015
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