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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝZVY

NA REVITALIZACE ÚZEMÍ
I NA OPRAVU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
A PROJEKTY KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

Od dnešního dne mohou obce získat dotaci na
demolici chátrajících budov, a to v rámci národních dotací z programu Podpora revitalizace
území. Žádat je také možné o dotaci na opravu
místních komunikací, kapliček, ale třeba i na
projekty komunitního života v obci nebo na projekty spolupráce obcí. Žádosti do obou výzev je
možné podávat dnešním dnem, a tedy od 18. října
do 30. prosince. Alokace těchto dotací na příští rok
přesahuje 600 milionů korun.
V příštím roce Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR podpoří v obcích do tří tisíc obyvatel hned
několik druhů projektů. Na rekonstrukce místních
komunikací je připraveno 250 milionů korun, na
obnovy drobných sakrálních staveb v obci je to
35 milionů korun, na podporu zapojení generací
do komunitního života v obci 178 milionů korun,
na podporu spolupráce obcí na obnově a rozvoji
venkova 7 milionů korun a vítězové soutěže Vesnice roku obdrží celkem 30 milionů korun.
Možnými žadateli jsou obce na území České
republiky, jejichž počet obyvatel nepřesáhne 3 000.
Výše dotace na jeden projekt se podle jednotlivých
dotačních titulů pohybuje mezi 50 a 80 % uznatelných nákladů, maximálně pak 200 tisíc až milion
korun opět podle dotačního titulu. Více informací
k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně textu
podprogramu a hodnoticích kritérií najdete zde:
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/
Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017.
Dotace na revitalizace území pomůže obcím
s řešením vylidněných a zdevastovaných budov,
které dříve sloužily pro bydlení, rekreaci nebo
ubytovací zařízení a nacházejí se v nevyhovujícím
technickém stavu. Nově je oprávněným žadatelem i obec spadající do správního obvodu obce
s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně

vyloučená lokalita. Ministerstvo tím reaguje na
to, že ohniska sociálních problémů mohou zasáhnout i širší region. Podprogram Demolice budov
v sociálně vyloučených lokalitách je součástí
programu financovaného ze státního rozpočtu Podpora revitalizace území. Je zaměřen na podporu
demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně
vyloučené lokality (dále jen „SVL“). Demolice
objektu musí být následována celkovou revitalizací
prostoru včetně možné výstavby objektu, který
bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení
(školské zařízení, komunitní centrum, sportovní
zařízení atd.). Cílem programu je připravit území
tak, aby ho bylo možné znovu plnohodnotně využít
v dalším rozvoji obce, a zamezit tím vzniku oblastí
se sociální segregací.
Podávat žádost může obec, jež má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně
vyloučenou lokalitu podle Analýzy sociálně
vyloučených lokalit v ČR nebo které se nachází
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
jež má ve svém katastru území SVL. Dotace bude
poskytována až do výše 80 % (minimálně 300 tisíc
a maximálně 5 milionů Kč) skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce a její čerpání může být
rozloženo do dvou let. Na rok 2017 je připraveno
přes sto milionů korun.
Více informací k výzvě a způsobu podávání
žádostí včetně textu podprogramu a hodnoticích
kritérií najdete zde (http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/
Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2017).
Zpráva převzata od Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, více informací ředitelka odboru komunikace
ministerstva Veronika Vároši, tel.: 734 360 704,
e-mail: veronika.varosi@mmr.cz

VÝSLEDKY VOLEB

DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA 2016
Český statistický úřad zveřejnil výsledky aktuálních voleb
do Zastupitelstva Kraje Vysočina. V případě Kraje Vysočina
se hlasovalo v 1 137 okrscích,
mohlo přijít až 413 171 voličů, ve
výsledku přišlo 154 270 lidí, což

je 37,34 %. V porovnání účasti
u voleb je Vysočina po Zlínském
kraji druhým volebně nejaktivnějším regionem. V dalších
čtyřech letech budou v Zastupitelstvu Kraje Vysočina občany
zastupovat: ČSSD, ANO 2011,

KDU-ČSL, KSČM, ODS, Starostové PRO VYSOČINU, Koalice Svoboda a přímá demokracie
Tomio Okamura (SPD) a Strana
Práv občanů (SPO). Do voleb do
Zastupitelstva Kraje Vysočina
kandidovalo 21 volebních stran.
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Výsledky voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina 2016 a strany figurující v budoucím krajském zastupitelstvu:
19,37 % Česká strana sociálně demokratická (Jiří Běhounek, Jana Fialová, Martin Hyský, Jan Hyliš, Petr Krčál, Vladimír Novotný,
Ivana Mojžyšková, Marie Kružíková, Vladimír Malý, Jaromír Pařík, Tomáš Škaryd)
17,04 % ANO 2011 (Josef Pavlík, Pavel Franěk, Lucie Vichrová, Bohumila Kobrlová, Ludmila Řezníčková, Pavel Švec, Martin
Kukla, Jiří Pokorný, Miloš Hrůza)
13,41 % KDU-ČSL (Jaromír Kalina, František Bradáč, Vít Kaňkovský, Josef Herbrych, Pavel Janoušek, Čeněk Jůzl, Miroslav Houška)
11,40 % Komunistická strana Čech a Moravy (Milan Plodík, Josef Zahradníček, Kamil Vejvoda, Helena Vrzalová, Pavel Hodáč,
Marek Nevoral)
9,10 % Občanská demokratická strana (Miloš Vystrčil, Radovan Necid, Jana Fischerová, Jan Tecl, Ota Benc)
6,84 % Starostové PRO VYSOČINU (Lukáš Vlček, Pavel Pacal, Roman Fabeš, Martin Mrkos)
6,4 % Koalice Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv občanů (SPO) (Jan Veleba, Hynek Blaško,
Ctibor Čepička)
Do uzávěrky Zpravodaje Kraje Vysočina se neuskutečnilo ustavující Zastupitelstvo Kraje Vysočina, na kterém, pravděpodobně
v úterý 1. listopadu, bude zvolen hejtman, náměstci hejtmana i další
členové rady. Koaliční dohodu v úterý 25. října podepsali zástupci
ČSSD, Hnutí ANO 2011, ODS a Starostové pro Vysočinu.

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

POKRAČUJE VÝKUP ČELISTÍ
SELAT DIVOKÝCH PRASAT
Čtvrtým rokem vykupuje Kraj Vysočina prostřednictvím okresních
mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty spodní
čelisti selat prasete divokého. Stavy prasat divokých ve volné
přírodě dlouhodobě vykazují vzrůstající tendenci. V souvislosti
s tím kromě rostoucích škod na zemědělských pozemcích a na nich
rostoucích plodinách stoupá i nebezpečí přenosu nákazy například
klasického moru prasat na umělé, respektive domácí chovy prasat.
Na tuto problematiku Kraj Vysočina za roky 2013 až 2015 uvolnil
téměř jeden milion korun.
Z běžně dostupných informací není možné stanovit, v jaké věkové
struktuře jsou v Kraji Vysočina prasata divoká lovena. Z tohoto
důvodu Kraj Vysočina od roku 2013 spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou v Praze – Fakultou lesnickou a dřevařskou
– Katedrou myslivosti a lesnické zoologie. Výzkumem spodních
čelistí ulovené zvěře prasete divokého lze získat informace potřebné
pro další management chovu prasete divokého. Vhodnou aplikací
výsledků výzkumu a soustředěním lovu na cílové skupiny lze pak
ovlivnit snížení početních stavů této zvěře. Druhotným efektem,
ale neméně důležitým, je snížení stavu populace černé zvěře, což
má pozitivní vliv na snižování škod způsobných prasaty divokými.
V roce 2016 Kraj Vysočina vykupuje od myslivců spodní čelisti selat
ulovených od 1. listopadu 2015 do 31. října 2016. Za spodní čelist
uloveného selete do věku cca tří měsíců kraj vyplatí 500 korun a za

spodní čelist selete do věku cca sedmi měsíců 350 korun. V rozpočtu
Kraje Vysočina na rok 2016 je k výplatě za dodané čelisti připraveno
450 tisíc korun a stejná částka bude rozhodnutím Rady Kraje Vysočina
vyhrazena v příslušné kapitole krajského rozpočtu i pro příští rok.
Počty odevzdaných čelistí
Za období 20. 6. 2013 až 31. 12. 2013 – 845 ks čelistí (z toho
757 ks selat a 88 ks bachyní – původní pravidla umožňovala
zástřel bachyní)
Za období od 1. 5. 2014 do 31. 10. 2014 – 616 ks čelistí selat
Za období od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 – 1 463 ks čelistí selat
Údaje za rok 2016 budou k dispozici začátkem listopadu.
Od letošního roku se upravila doba lovu prasete divokého. Zemědělci tuto změnu vítají. Divoká zvěř jim ročně způsobí milionové
škody. V posledních letech neustále stoupá lov černé zvěře – podle
údajů myslivecké statistiky bylo za rok 2015 v Kraji Vysočina
uloveno více než dvanáct tisíc kusů prasat divokých.
 Petr Koukal a Jaroslav Voráček,
odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 201, tel.: 564 602 377
e-mail: koukal.p@kr-vysocina.cz, e-mail: voracek.j@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA ZÍSKAL NA PROJEKT

POTRAVINOVÉ POMOCI DĚTEM PŘES 4,4 MILIONU KORUN
K r aj Vys o či n a z p r a c ova l
a podal úspěšnou žádost, na
jejímž základě získal dotaci
z Operačního programu potravinové a materiální pomoci ve
výši přes 4,4 milionu korun.

„Finanční prostředky budou
vynaloženy na potravinovou
pomoc dětem ve vážné sociální
nouzi s cílem zabezpečit školní
stravování dětem mateřských
škol a žáků základních škol,

případně žáků nižších stupňů
víceletých gymnázií, ze sociálně slabých rodin ve věku 3–15
let, jejichž rodiče se nacházejí ve
hmotné nouzi. Celkem tak bude
možné podpořit ve školním roce

2016/2017 až 768 dětí z Kraje
Vysočina,“ vysvětlil náměstek
hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.
Obdržená dotace bude rozdělena mezi padesát škol a škol-
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ských zařízení, které se do
projektu přihlásily. Její výše
se pro jednotlivá školská zařízení bude odvíjet od způsobilých nákladů, a tedy od přesného počtu dětí za sledované
období, počtu přihlášených
a odebraných jídel, celkových
nákladů za stravné a režijních
nákladů.

„Podání žádosti o dotaci a zajištění finančních prostředků na
podporu rodin z Kraje Vysočina vychází z dlouhodobé
strategie kraje v oblasti prorodinné politiky. Jedná se tak
o další aktivitu, která plně
zapadá do schválené koncepce
Kraje Vysočina v rodinné politice,“ upřesnila Věra Švarcová,

vedoucí odbor u sociálních
věcí Krajského úřadu Kraje
Vysočina.
Finanční prostředky na potravinovou pomoc dětem jsou
vypláceny z Fondu evropské
pomoci nejchudším osobám,
jenž navazuje na předchozí
potravinový program (PEAD)
a doplňuje stávající nástroje

sociál n í soud r ž nost i, a to
zejména Evropský sociální
fond (ESF). Vyhlašovatelem
výzvy bylo Ministerstvo práce
a sociálních věcí.
 Pavla Poulová,
odbor sociálních věcí,
tel.: 564 602 841,
e-mail: poulova.p@kr-vysocina.cz

ZÁSADNÍ PRO ŘEŠENÍ SUCHA
JE UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ
Koncem září se v Kongresovém sále v sídle Kraje Vysočina
v Jihlavě pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka
uskutečnil seminář Problematika dlouhodobého sucha a možná
opatření ke snížení jeho dopadů, který byl určen zejména pro obce
na území kraje.
Území Kraje Vysočina je střechou České republiky a pramennou
oblastí významných řek, na nichž byly vybudovány vodárenské
nádrže, které jsou významnými zdroji pitné vody nejen z hlediska
krajského, ale i celorepublikového. Například vodárenská nádrž
Švihov na řece Želivce zásobuje pitnou vodou Hlavní město Prahu,
vodárenská nádrž Vír na řece Svratce pak brněnskou aglomeraci.
Vzhledem ke stále častějšímu výskytu nepříznivých hydrologických
podmínek jsou dopady dlouhodobého sucha a nedostatku vody stále
větší hrozbou i pro území Kraje Vysočina.
Hejtman Kraje Vysočina proto inicioval počátkem letošního roku
zřízení pracovní skupiny jako svého poradního orgánu k řešení problematiky dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území
kraje. Členy jsou zástupci kraje, krajského úřadu, státních podniků
Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, významných provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu, Lesů České republiky,
s. p., Agentury ochrany přírody a krajiny, Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina, agrárního sektoru a další.
Výstupy činnosti pracovní skupiny jsou dva materiály k řešení
problematiky dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na
území Kraje Vysočina. Jedná se o:
metodický materiál – Doporučení pro obce a obecní úřady Kraje
Vysočina k možnému postupu v případě nedostatku vody
návrh krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření,
která by měla napomoci snížení dopadů sucha a nedostatku
vody
Oba materiály byly projednány v orgánech Kraje Vysočina včetně
zastupitelstva kraje na zasedání dne 15. 6. 2016 a následně byly
zveřejněny na webových stránkách kraje, kde byla zřízena složka
zabývající se problematikou sucha: http://www.kr-vysocina.cz/
ochrana-pred-suchem/ds-303154/archiv=0&p1=65363.
Dalším výstupem činnosti pracovní skupiny bylo uspořádání
semináře dne 21. 9. 2016, kde byly diskutovány příčiny sucha
a předpokládané klimatické změny, zkušenosti s řešením dopadů
sucha, návrhy adaptačních opatření i možnosti dotací na jejich
realizaci.
Závěry a shrnutí semináře:
Příčinami sucha jsou zejména změna klimatu a s ní související stále
častější nepříznivé hydrologické podmínky a dále stav naší krajiny,
která ztratila schopnost těmto změnám odolávat.

V posledních letech došlo k významnému deficitu srážek (zimy
bez sněhové pokrývky, dlouhá období bez vydatnějších srážek),
špatnému rozložení účinných srážek a k vlnám vysokých letních
teplot. Do budoucna se očekává růst průměrné roční teploty vzduchu, přičemž roční úhrn srážek se předpokládá přibližně stejný jako
dosud. Počítá se se změnou rozložení srážek v běžném roce – více
srážek mimo vegetační období, ve vegetačním období delší období
vysokých teplot vzduchu bez srážek, a tím zvýšený výpar, více
přívalových srážek s rychlým odtokem.
Adaptační opatření by měla být primárně mířena do krajiny, zejména
pak do zemědělského sektoru, a to včetně změn dotačních pravidel
(naplňování jiných než jen produkčních funkcí zemědělské krajiny).
Hlavním cílem je maximální zpomalení odtoku vody z krajiny a realizace opatření k jejímu zadržení v půdě. K tomuto účelu je nezbytné
udržovat dobrou kondici (zemědělské) půdy, a zejména vytvářet
podmínky ke zvýšení zasakování srážkové (povrchové) vody.
Zvyšování retenční schopnosti krajiny je dosud velkým problémem
– nedostatečně je řešena snížená infiltrace půdy, zmírnění eroze
i potřeba zvýšení ekologické stability krajiny a nedaří se dostatečně zvyšovat plochy mokřadů a vodních ploch (obnova rybníků,
výstavba malých vodních nádrží s různým využitím).
Velký význam má zodpovědné hospodaření s povrchovou vodou
akumulovanou ve stávajících vodních nádržích, neboť jedině tuto
vodu je možné v suchém období dále využívat.
V oblastech silně ohrožených suchem je potřebné zpracování
pozemkových úprav s cílem zmírnění eroze, zlepšení životního
prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny.
Je třeba pokračovat nejen v hájení území chráněných pro akumulaci
povrchových vod, ale uvažovat i o výstavbě dalších významných
vodních nádrží za účelem zajištění dostatečného množství vody
především pro pitné účely.
V komunální sféře je nutné zlepšovat ochranu stávajících vodních
zdrojů podzemních i povrchových vod, investovat do moderních
technologií na úpravnu vody, zlepšovat úroveň odkanalizování
a čištění odpadních vod a hospodaření se srážkovou vodou.
Je potřebné zajistit rekonstrukci Jiřínského a Jedlovského přivaděče povrchové vody do významné vodárenské nádrže Hubenov
z důvodu zvýšeného odběru vody z této nádrže.
Kraj Vysočina konzultoval a dále bude projednávat se zástupci Ministerstva zemědělství návrh úpravy dotační politiky v oblasti zemědělství
zejména ve smyslu posílení a rozšíření půdoochranných technologií.
 Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz
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VEŘEJNÉ FÓRUM KRAJE VYSOČINA 2016
SE KONÁ 16. LISTOPADU
Kraj Vysočina po čtvrté pořádá
veřejné fórum. Zástupci zájmových sdružení, podnikatelů,
veřejné správy a široké veřejnosti se ve středu 16. listopadu 2016 sejdou v sídle Kraje
Vysočina ke vzájemné diskusi,
při které budou společně hledat deset největších problémů
kraje z pohledu odborné i laické
veřejnosti.
Účastníci budou rozdělení podle
tematických oblastí: Výzkum
a inovace, podnikání, zaměstnanost (včetně celoživotního
učení); Vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ,
VŠ); Zdravotnictví a zdravotní
prevence; Sociální oblast a bydlení; Doprava (infrastruktura
a dopravní obslužnost); Veřejná
správa, rozvoj, velké investice;
Rozvoj venkova; Zemědělství
a lesnictví; Životní prostředí;
Kultura, památková péče a cestovní ruch; Volnočasové aktivity a sport a Stůl mladých.

Každé téma bude řešeno u jednoho kulatého stolu a formou
brainstormingu budou vybrány
dva největší problémy v dané
oblasti. U každého pracovního
stolu bude řídit diskusi zástupce
odboru krajského úřadu, do
jehož gesce daná problematika
spadá. Na závěr budou účastníci fóra o závažnosti všech
problémů hlasovat pomocí hlasovacích lístků. Desítka problémů identifikovaných jako
nejdůležitější bude předložena
Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
Náměty a problémy definované
u jednotlivých tematických
stolů budou zároveň využity
při aktualizaci strategických
dokumentů kraje.
Letošní Veřejné fórum organizuje Kraj Vysočina v rámci
projektu Podpora realizace
MA21 v Kraji Vysočina, který
je spolufinancován ze Státního
fondu životního prostředí ČR.

Metodickou pomoc poskytuje
Národní síť Zdravých měst
ČR. Veřejná fóra se konají také
ve městech a obcích realizujících místní Agendu 21. V Kraji
Vysočina jsou to například
Jihlava, Třebíč, Velké Meziříčí, Havlíčkův Brod či obce
Křižánky, Bory a Věžnice na
Havlíčkobrodsku.

Program fóra a další informace
jsou zveřejněny na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
 Jana Böhmová,
koordinátorka projektu Zdravý
Kraj Vysočina a MA21,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 586,
e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz

LETOS NAPOSLEDY KRAJ ROZDĚLÍ PŘÍSPĚVKY

NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH. AGENDA PŘECHÁZÍ NA STÁT
Po třinácti letech dobře fungující praxe přechází rozhodnutím
Ministerstva zemědělství vyplácení finančních příspěvků na
hospodaření v lesích z kraje opět na stát. Za dobu existence tohoto
dotačního titulu bylo na Vysočině vyplaceno téměř 313 milionů
korun ročně mezi více než 1 200 různých žadatelů. „Dotace,
které byly vypláceny z rozpočtu kraje, pomáhaly vlastníkům lesů
s takzvanými výchovnými zásahy – probírkami, prořezávkami,
zajištěním různorodosti kultur nebo obnovou porostů,“ říká radní
Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
Ze statistik Kraje Vysočina vyplývá, že největší zájem o příspěvky
na hospodaření v lesích byl mezi žadateli v roce 2005, kdy bylo
vyplaceno téměř 30 milionů korun. Poslední krajem administrované
žádosti dorazily letos v září a bude o nich rozhodovat listopadové
zastupitelstvo. Ročně o příspěvky žádá v průměru pět stovek fyzických osob, tři stovky právnických osob a stejný počet obcí. „Jednoduchá administrace tohoto dotačního titulu pomohla stabilizovat
kontinuální péči o lesní porosty napříč strukturou jejich vlastníků
a posílila význam krajinných prvků. Tyto budoucí pestřejší lesní

porosty pomohou společně s využíváním šetrnější lesní techniky
vytvářet uspokojivější lesní prostředí,“ vysvětluje Zdeněk Chlád.
Od 1. července letošního roku mohou vlastníci lesů žádat příspěvky
na hospodaření v lesích od státu – na práce, které byly zahájeny
nejdříve 1. července 2016. Žádosti jsou přijímány prostřednictvím
krajského úřadu. Nová pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
jsou zveřejněna na portálu Ministerstva zemědělství ČR http://eagri.
cz/public/web/mze/lesy/dotace-a-programy/. Je nutné, aby žadatel
před zahájením prací doručil příslušnému krajskému úřadu ohlášení. To je přijímáno v období od 1. září 2016 do 31. března 2017,
ale VŽDY před zahájením prací.
Kraj Vysočina v současné době vytipovává lesní činnosti, které by
mohl z vlastního rozpočtu v dalších letech nově podporovat. Musí
ale platit, že o podporu na stejný předmět příspěvku mohou vlastníci
žádat pouze z jednoho zdroje.
 Jitka Merunková, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 365, e-mail: merunkova.j@kr-vysocina.cz
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BLÍŽÍCÍ SE KONEC TERMÍNU
PRO REALIZACI PROJEKTŮ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Upozorňujeme všechny příjemce, že dle Smlouvy o poskytnutí dotace je nutné zrealizovat
všechna opatření, která jsou
předmětem této smlouvy, nejpozději do 30. listopadu 2016
a závěrečnou zprávu předložit
nejpozději do 31. prosince 2016.
Realizací všech opatření se
rozumí nejen fyzická realizace, ale i úhrada veškerých
nákladů, jež budou předloženy
v rámci vyúčtování projektu
kotlíkových dotací. Pokud jste si
v žádosti o poskytnutí dotace
zvolili jako způsob financování modifikovanou platbu,
je zapotřebí předložit poslední
průběžnou zprávu s uhrazenými výdaji minimálně ve výši
vlastního podílu nejpozději
30 pracovních dní před uplynutím termínu pro realizaci,

aby bylo zajištěno, že stihnete
do 30. listopadu 2016 přeposlat
dodavateli dotaci, kterou obdržíte od poskytovatele dotace
(kraje). V případě, že z relevantních důvodů nestihnete celý projekt zrealizovat do 30. listopadu
2016, je nutné si před uplynutím tohoto termínu požádat
o jeho prodloužení. Rovněž je
možné požádat si před uplynutím tohoto termínu o změnu
způsobu financování z modifikované platby na ex-post, a tedy
všechny výdaje uhradit z vlastních zdrojů do 30. listopadu
2016 a následně podat pouze
závěrečnou zprávu. Formulář
žádosti o změnu je k dispozici na
webu kraje v sekci Dokumenty
ke stažení, kde jsou umístěny
i Pokyny pro realizaci, které
popisují další případy, u nichž je

nutné požádat o změnu smlouvy.
V případě potřeby dalších informací kontaktujte administrátora
svého projektu, který je uveden
ve Smlouvě o poskytnutí dotace.
Nejčastější chyby ve
vyúčtování projektů
V rámci už zkontrolovaných
vyúčtování kotlíkových dotací
byla identifikována nejčastější
pochybení, kterých se příjemci
dopouští. Tato pochybení jsme
shrnuli do jednoho dokumentu,
jejž naleznete rovněž na webu
v sekci Dokumenty ke stažení
→ Nejčastější chyby ve vyúčtování pod odkazem: https://www.
kr-vysocina.cz/dokumenty-ke-stazeni/ds-303203.

Kontrola předkládaných
vyúčtování
Z kapacitních důvodů již nenabízíme možnost předběžné
kontroly věcné správnosti předkládaných průběžných i závěrečných vyúčtování. Vyúčtování je možné i nadále předkládat v úředních hodinách na
detašovaném pracovišti odboru
regionálního rozvoje na adrese
Žižkova 16, Jihlava, kde vám
bude na požádání provedena
kontrola formálních náležitostí.
 Eva Láníková,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 581,
e-mail: lanikova.e@kr-vysocina.cz

AKTUALIZACE ZÁSAD ZASTUPITELSTVA KRAJE
VYSOČINA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA OSLAVY
OBCÍ I OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na oslavy obcí i Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku
památkové péče mění svou podobu. „Většina změn je formálních
a reaguje na připomínky auditu administrace těchto dotačních titulů
a na změnu legislativy. I přesto by si budoucí žadatelé o dotaci
měli změny projít, aby zvýšili své šance na získání prostředků,“
uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Marie Kružíková. Úspěšní žadatelé si budou
moci prostřednictvím těchto titulů rozdělit předpokládaných 17, 9
milionů korun. Finální částky budou jasné až po schválení rozpočtu
na rok 2017 zastupitelstvem.
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na kulturní aktivity obcí Kraje Vysočina souvisejí s oslavami nebo připomenutím významných výročí obcí. Dotace je určena výhradně obcím
Kraje Vysočina: například při příležitosti výročí založení obce,
získání městských práv, pořádání sjezdu rodáků nebo udělení praporu a znaku. „Většina změn zásad, které dnes Rada Kraje Vysočina
doporučila schválit krajskému zastupitelstvu, je formálních. Faktické
úpravy souvisí například s definicí neuznatelných nákladů, jimiž
jsou nově v celé své výši občerstvení nebo upomínkové a reklamní
předměty. Došlo i k úpravě publicity, a to jak přidáním formuláře
o realizované publicitě, který má prokazování zjednodušit, tak
i postihem ve formě krácení dotace o dvacet procent při nedodržení
nebo nedodání podkladů prokazujících realizaci publicity,“ přiblížila
Klára Kotlíková z odboru kultury, památkové péče a cestovního

ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Stále platí, že je možné žádat
o čtyřicet procent rozpočtovaných celkových uznatelných nákladů
akce, přičemž maximální výše dotace je sto tisíc korun. V roce 2017
budou žádosti přijímány od 16. ledna do 15. února.
Aktualizací procházejí i Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina
na úseku památkové péče a cestovního ruchu. V případě Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu
kulturních památek v Kraji Vysočina, Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina a Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování
předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji
Vysočina se mění pouze formální stránka. U Zásad Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina došlo kromě změn formálního
charakteru zejména k úpravě formuláře žádosti; upraveny byly také
doplňkové podmínky a rozšířena byla skupina uznatelných nákladů.
Změny v polovině října doporučila Rada Kraje Vysočina ke schválení krajskému zastupitelstvu. Podmínky dotačních titulů zůstávají
neměnné a je možné je dohledat na webových stránkách Kraje
Vysočina.
 Klára Kotlíková,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 260, e-mail: kotlikova.k@kr-vysocina.cz
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V KRAJI VYSOČINA PŘIBYLO

55 ČERVENÝCH KONTEJNERŮ NA VYSLOUŽILÉ ELEKTRO
Na Vysočině je k dispozici
214 čer vených kontejner ů
určených pro stará elektrozařízení. Jen za letošek v našem
kraji přibylo 55 míst, kam je
možné odnést drobné elektrozařízení, jako jsou telefony,
počítače, laptopy, elektrické
nářadí i kuchyňské a koupelnové spotřebiče. Nebezpečný
odpad je svezen na třídicí

a zpracovatelské linky, kde je
z 80 % využit.
„Staré elektro obsahuje látky
s negativními účinky na lidské zdraví, jako je kadmium,
rtuť, chrom a další. U baterií ve spotřebičích navíc hrozí
riziko samovznícení,“ přibližuje nutnost elektroodpad třídit
a neskladovat jej doma radní
Kraje Vysočina pro oblast život-

ního prostředí a zemědělství
Zdeněk Chlád.
Pokud se podobné materiály
nerecyklují, mají velmi negativní dopad na životní prostředí.
Například plast se rozkládá
velmi pomalu a mění se na
jedovaté látky. Doba rozkladu
polystyrenu se odhaduje až na
tisíce let a běžný alobal se rozkládá od 150 do 500 let.

V Česku je rozmístěných na
2 552 kontejnerů a jen letos jich
ve všech krajích přibylo 300.
Více na
www.cervenekontejnery.cz
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161,
e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz

NEMOCNICE JIHLAVA SE PYŠNÍ
NOVÝM PRACOVIŠTĚM ZA DESÍTKY MILIONŮ
V jihlavské nemocnici otevřeli nové PET/CT pracoviště za desítky
milionů korun. Pomůže pacientům nejen z Vysočiny, ale také
z okolních krajů. Lékaři mohou dříve zachytit nádory a lépe kontrolovat léčbu. „Nové pracoviště ušetří čas především pacientům,
kteří už nebudou muset jezdit na diagnostiku daleko; navíc počítáme s tím, že se zkrátí čekací doby na vyšetření,“ pochvaluje si
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
U pacientů s nádory tlustého střeva a konečníku pomůže rozhodnout o způsobu léčby, u nádorů plic a průdušek dokáže rozlišit
operovatelný a neoperovatelný nádor a také reakci na daný druh
léčby. U pacientek s rakovinou prsu identifikuje lépe metastázy.
To je jen malý výčet toho, k čemu bude sloužit nové pracoviště
PET/CT jihlavské nemocnice.
„Zjednodušeně lze říci, že budeme moci včasněji diagnostikovat
nádory, lépe posoudit míru metastáz a sledovat účinnost léčby,
což znamená, že pacientům se bude moci vybrat nejefektivnější
léčba,“ jmenuje ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev. Nové
pracoviště bylo chybějícím dílkem do skládačky Komplexního
onkologického centra.
„Celorepublikově stoupá četnost onkologických onemocnění. Pacienty jsme museli odesílat na pracoviště do Prahy a Brna a čekací
doby jsou kolem tří měsíců – péče tak bude pro pacienty dostupnější,“ dodává provozně-technický náměstek Alexander Filip.

Pracoviště povede tým zkušených odborníků. V jeho čele je dlouholetý
přednosta Kliniky nukleární medicíny FN Brno doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. Pacienty budou vyšetřovat lékaři s vysokou odbornou úrovní.
Nové PET/CT se využije především pro pacienty Komplexního
onkologického centra, jež má v jihlavské nemocnici spádovost
zhruba půl milionu lidí z Kraje Vysočina. „V plánu je, že by do Jihlavy jezdili také pacienti z Pardubického a Jihočeského kraje, kteří
využívají služby klasické nukleární medicíny. U těch je spádovost
zhruba 200 tisíc lidí,“ doplnil hejtman Jiří Běhounek.
PET centrum poslouží k posouzení rozsahu nádoru, lépe bude
také sledovat pacienta po léčbě a případně včasně zachytí návrat
onemocnění. Sleduje rovněž průběh léčby, a lékaři tak díky technologiím mohou dokumentovat účinnost léčby. „Přeji všem, aby
toto nově otevřené pracoviště nemuseli potřebovat,“ dodal při
slavnostním otevření hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Celkové náklady na pořízení samotného přístroje činí 57,4 milionů korun
a stavební úpravy přišly na 29 milionů. Projekt financuje Kraj Vysočina
jako zřizovatel Nemocnice Jihlava, Ministerstvo zdravotnictví České
republiky a Nemocnice Jihlava. Nemocnice v současné době z vlastních
zdrojů pořizuje další potřebné vybavení nutné pro provoz tohoto pracoviště.
 Monika Brothánková, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz

MATEŘSKÉ ŠKOLY V KRAJI VYSOČINA
SE MOHOU POSTARAT O VÍCE NEŽ DVACET TISÍC DĚTÍ
Podle krajských statistik zahájilo
od roku 2013 v Kraji Vysočina
činnost devět nových mateřských škol. V minulém roce
bylo vyřízeno pět žádostí a letos
byla podána jedna žádost o zápis
mateřské školy do rejstříku škol
a školských zařízení. „Ve školním roce 2015/2016 se mateřské
školy v Kraji Vysočina staraly

o bezmála osmnáct tisíc svěřenců a jejich kapacita byla přes
dvacet tisíc dětí. V předchozích
dvou letech se jejich kapacita
pohybovala v rozmezí 19 800 až
19 900 dětí,“ uvedla radní Kraje
Vysočina pro oblast školství,
mládeže a sportu Jana Fialová.
Činnost mateřských škol na
Vysočině zajišťuje 288 právnic-

kých osob. Přes 95 % z nich zřizují obce, pouze deset zástupci
privátního sektoru, dvě církev
a kraj jednu – Základní školu
a Mateřskou školu při zdravotnických zařízeních Kraje
Vysočina.
V souvislosti s novelou školského
zákona ke 20. dubnu letošního
roku se často diskutovalo o lesních

školkách jako o typu mateřské
školy. V minulosti platný zákon
totiž nařizoval mimo jiné přísné
hygienické normy, které lesní
mateřské školy nedokázaly splnit.
Dnes už schválená a platná novela
zákona však povoluje výjimky
z hygienických požadavků. Na
Vysočině fungují tři lesní mateřské školy ve Zborné u Jihlavy,

číslo 11/2016

v Náměšti nad Oslavou a ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. „V tuto
chvíli neevidujeme žádnou žádost
o zapsání lesní mateřské školy
do rejstříku škol a školských
zařízení,“ uvedla Dita Voborská z odboru školství, mládeže
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a sportu z Krajského úřadu Kraje
Vysočina s tím, že lesní mateřskou
školu je možné do rejstříku zapsat
a následně využívat nároku na
přidělování finančních prostředků
ze státního rozpočtu, pokud nemá
zázemí v podobě stavby.

V loňském školním roce mateřské školy v Kraji Vysočina
navštěvovalo 17 982 dětí a předškolní vzdělávání v mateřských
školách zajišťovalo 1 490 pedagogických a 453 nepedagogických pracovníků.

 Dita Voborská,
odbor školství, mládeže
a sportu,
tel.: 564 602 945,
e-mail: voborska.d@kr-vysocina.cz

KONFERENCE K PODPOŘE ZDRAVÍ A UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE NA ŠKOLÁCH V KRAJI VYSOČINA
V rámci kampaně Dny zdraví se v říjnu v sídle Kraje Vysočina konala
konference Startujeme podporu zdraví v novém školním roce, které
se zúčastnilo více než osmdesát ředitelů a pedagogů ze základních
a mateřských škol i zástupců školských zařízení z regionu. Bohatý
program přinesl řadu nových informací o současných trendech ve
správném školním stravování dětí, o podpoře zdravého životního
stylu, o nových pohybových aktivitách či možnostech využívání
školních zahrad. Pro mnohé byly inspirativní příklady, které
představili přímo jejich kolegové ze školské praxe.
Největší zájem sklidily prezentace programu Škola podporující
zdraví v ČR, projekt Rok řemesel, jehož cílem je prezentace
a podpora zájmu o řemesla, která se vyučují na odborných školách
v kraji s cílem motivovat žáky a žákyně základních škol k jejich
studiu, dále projekt Vaříme netradičně z tradičních surovin, příklad dobré praxe fungování školní jídelny při ZŠ Velký Beranov
či projekt Děti na startu, jehož cílem je všeobecná sportovní
příprava dětí předškolního a mladšího školního věku, která je
zaměřená na rozvoj základních pohybových motorik, koordi-

nace, obratnosti, rychlosti a síly
a mnohé další.
Mimo jiné byly prezentovány
i výsledky analýzy zdravotního
stavu obyvatel kraje z roku 2015. V této vazbě byl představen
koncepční materiál kraje na podporu zdraví a prevenci nemocí
Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina, který byl zpracován na
základě této analýzy v roce 2016.
Uceleně byly rovněž představeny aktivity projektu Zdravý Kraj
Vysočina a MA21, jako jsou Čistá Vysočina, Skutek roku, Klimatour
a mnohé další včetně dotačních nástrojů kraje, mezi něž v této oblasti
patří Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina MA21 a Zdraví 21.
Konferenci zorganizoval Kraj Vysočina v rámci Projektu Zdravý
Kraj Vysočina a MA21. Prezentace jsou pro zájemce k dispozici
na www.kr-vysocina.cz → Zdravý kraj.
 Jana Böhmová, odbor regionálního rozvoje,
tel: 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz

TRAKTORY KRAJSKÝCH SILNIČÁŘŮ
BUDOU UČEBNÍ POMŮCKOU PRO BUDOUCÍ OPRAVÁŘE
ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Osm technických škol Kraje
Vysočina letos začne praktickou výuku oborů Opravář
a Mechanik vyučovat ve svých
dílnách na traktorech, které
dosloužily u krajských silničářů. Stroje, jež jsou ještě
pojízdné a funkční, ale jsou
postupně nahrazovány modernějšími modely, tak našly praktické uplatnění. „První z připravených traktorů v pátek 23. září
převzali př ímo žáci obor u
Opravář zemědělských strojů
na Střední škole řemesel a služeb v Moravských Budějovicích,“ informovala radní Kraje
Vysočina pro oblast školství,
mládeže a sportu Jana Fialová.

Zetor typové řady 7211, který
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny pracoviště Třebíč využívala od roku 1987, teď bude
v dílnách střední školy v Moravských Budějovicích repasovat
zhruba šedesátka žáků. Vedení
školy má v plánu nechat opravit
maximum toho, co jen půjde.
„Jde o zemědělskou techniku,
jež je stále početně zastoupená
v běžné praxi. Závady, které
odhalíme, budou typickou ukázkou toho, co čeká naše studenty
v praxi,“ uvedl ředitel školy
Jaroslav Doležal. Podle ředitele Krajské správy a údržby
silnic Vysočina Jana Míky se
v posledních letech zinten-

zivnila spolupráce krajských
technických škol a silničářů. Na
většině provozů po celém kraji
mohou žáci absolvovat povinnou
praxi a po absolvování školy je
jim nabídnuto pracovní místo.
Oprava Zetoru 7211 odstartuje
v následujících měsících také
na Střední průmyslové škole
Třebíč, na Vyšší odborné škole
a Střední škole veterinární,
zemědělské a zdravotnické
Třebíč, na Vyšší odborné škole
a Střední odborné škole zemědělsko-technické v Bystřici
nad Pernštejnem, na České
zemědělské akademii v Humpolci, na Střední průmyslové
škole a Středním odborném

učilišti Pelhřimov, na Hotelové
škole Světlé a SOŠ řemesel
Velké Meziříčí a také v Novém
Městě na Moravě na Střední
odborné škole. Předání starších
typů zetoru pro účely praxe
krajských středních škol je
jedním z výstupů uzavřeného
memoranda o spolupráci mezi
Krajskou správnou a údržbou
silnic Kraje Vysočina a středními školami. K podpisu těchto
dokumentů došlo letos v červnu
na Technickém fóru ve Valči.
 Svatošová Jitka,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova@kr-vysocina.cz
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NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ KRAJE VYSOČINA
LETOS ZÍSKALO JEDENÁCT OSOBNOSTÍ
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek udělil 20. října 2016
v Horáckém divadle Jihlava jedenácti osobnostem Nejvyšší ocenění
Kraje Vysočina. Nejčestnější Kamennou medaili za celoživotní
přínos letos převzali hudební pedagog a propagátor folkloru
Ladislav Fučík a hokejový útočník a sportovní legenda Jiří Holík.
„Za devět let se podařilo Kraji Vysočina vybudovat důstojnou
a uznávanou tradici, která dokumentuje fakt, že nejsme regionem
bez významných osobností, přestože nemáme dlouhou historii.
Naopak. Udělením Nejvyšších ocenění Kraje Vysočina se veřejně
hlásíme k tomu, že ctíme poctivou práci, jedinečné nápady, loajalitu, dobrosrdečnost i vytrvalost,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek.

Marie a Constantin Kinští
Manželé Kinští dlouhodobě organizují kulturní, vzdělávací
a rozvojové projekty s výrazným mezinárodním přesahem. Jejich
aktivity propagují Vysočinu a také napomáhají rozvoji a udržování
ekologicky důležité krajiny. V roce 2015 v areálu žďárského zámku
otevřeli Muzeum nové generace. Constantin Kinský se narodil
v Paříži, pochází ze šlechtického rodu a jako předseda představenstva společnosti Kinský Žďár spravuje zámek ve Žďáře nad Sázavou.
Marie Kinská se narodila v Salon de Provence, je tanečnice a taneční
pedagožka a od roku 2013 ve Žďáře organizuje Mezinárodní festival
současného tance a pohybového divadla KoresponDance.

KAMENNÉ MEDAILE
Doc. PhDr. Ladislav Fučík
Uznávaný hudební pedagog,
vědec a propagátor folkloru,
který zasvětil svůj život hudbě.
Publikoval řadu badatelských
prací a celý život se velmi aktivně
zapojuje do hudebního života
Vysočiny. Studoval pedagogické
vědy, 21 let byl činný jako dirigent symfonického orchestru
v Jihlavě, po léta pomáhal
folklornímu souboru Vysočan
a později souboru Pramínek
a také 15 let předsedal porotě
v soutěži dětí a mládeže ve
zpěvu lidových písní Zpěváček.
Mgr. Jiří Holík
Hokejový útočník a trenér,
československ ý rekordman
v počtu odehraných zápasů za
hokejovou reprezentaci. Připsal
si 319 startů, ve kterých vstřelil 132 gólů. Na svém kontě má tituly
mistra světa a čtyři olympijské medaile. Jiří Holík, bratr hokejisty
Jaroslava Holíka, se v nejvyšší hokejové soutěži objevil v dresu HC
Havlíčkův Brod v roce 1962, hrál také za Duklu Jihlava, s níž spojil
velkou část svého sportovního života, a získal sedm titulů mistra
republiky. Za své výkony obdržel řadu ocenění a vstoupil do Síně
slávy českého hokeje.
SKLENĚNÉ MEDAILE
PaedDr. Radomír Dvořák
Výtvarník a pedagog, autor známého triptychu žulových reliéfů
v Lipnici nad Sázavou a řady dalších uměleckých děl na veřejných místech Vysočiny. Z jeho dílny pochází i výtvarný návrh
Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina. Vystudoval pedagogickou
fakultu v Hradci Králové a sochařstvím se zabývá od roku 1979.
K nejznámějším dílům Radomíra Dvořáka patří Tři grácie v parku
havlíčkobrodské nemocnice, Jednohubka na lipnickém náměstí
nebo socha Tu a tam ve Smetanových sadech v Jihlavě.

Zdeňka Palátová
Zakladatelka sdružení Vrátka, výrazná osobnost sociální sféry
regionu Dačicka. Stará se o to, aby se hendikepování postavili
na vlastní nohy a mohli pomáhat i ostatním. V roce 2005 přišla
o sluch, neztratila však životní energii ani chuť do práce. Založila sdružení Vrátka, kde je dnes zaměstnáno přes padesát lidí,
většina hendikepovaných. Vrátka provozují například minigalerii,
několik trafik, charitativní obchod Bazárek u Zebry, květinářství
na Žerotínském náměstí v Třebíči i kavárnu s vlastní pekárnou.
Navíc pořádají trhy, provozují šatnu na poliklinice a připravují
řadu dalších aktivit. Příběh Zdeňky Palátové se objevil mezi osmi
vybranými v cyklu Příběhy neobyčejné energie České televize.
Martin Prokop
Automobilový závodník a reprezentant dosahuje mnoho let
významných úspěchů v závodech rallye. Téměř pravidelně se
v soutěžích mistrovství světa umisťuje v první desítce. Prozatímním vrcholem Martina Prokopa a jeho týmu pod značkou
Ford je fantastická čtvrtá příčka z podniku MS z Argentiny. Letos
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poprvé startoval na Rallye Dakar a v obrovské konkurenci obsadil
vynikající 14. místo celkového hodnocení automobilů.

Oblíbenými autory mladého hudebníka jsou například Chopin,
Rachmaninov a rád hraje i Bacha.

PharmDr. Helena Švecová
Propagátorka genealogie, vlastivědy a badatelské činnosti,
autorka odborných publikací, konzultantka rodopisů a kronik
a po léta organizátorka akcí dobrovolného spolku. Od roku 2002
předsedá Vlastivědné a genealogické společnosti při Jupiter clubu
ve Velkém Meziříčí, která pořádá přednášky, besedy, vlastivědné zájezdy i exkurze. Její členové vydávají desítky publikací
a spolupracují s dalšími odbornými institucemi. Helena Švecová
je hnacím motorem padesátičlenného spolku a garantem všech
akcí společnosti.

Kateřina Švecová
Úspěšná reprezentantka ve vodním lyžování a kaskadérka. Ve
volném čase se věnuje také parkuru a atletice. V barvách Klubu
vodního lyžování Slavoj Kostelec zaznamenala řadu úspěchů na
republikových i mezinárodních závodech. Získala titul mistryně
Evropy ve skoku a kombinaci a v atletice je krajskou přebornicí
ve skoku o tyči v hale i na dráze a je také nejlepší parkuristkou.
V horolezení a gymnastice se probojovala na mistrovství ČR. Loni
se Kateřina Švecová začala věnovat kaskadérství, když zahájila
spolupráci s nejznámější českou agenturou v oboru Filmkou, a už
hrála v několika zahraničních snímcích.

DŘEVĚNÉ MEDAILE
Yang Cai
Excelentní klarinetista s mimořádně zvládnutou technikou a přirozenou barvou tónů a držitel mnoha mezinárodních ocenění. Vedle
hudby dosahuje vynikajících výsledků i v technických soutěžích.
V roce 2009 získal v okresním a krajském kole první místo
s postupem a v ústředním kole jako osmiletý zvítězil v kategorii
žáků do dvanácti let. Od té doby se umisťuje v uměleckých národních i mezinárodních soutěžích. Za své mimořádné výkony získal
také ocenění Talent Vysočiny 2015 v uměleckém oboru a Cenu
hejtmana. Zároveň je členem reprezentačního týmu Gymnázia
Havlíčkův Brod a dvakrát postoupil do mezinárodního finále
soutěže Pohár vědy – Nobel 2013 a Kvark 2014, kde získal třetí
a páté místo.
Kamil El-Ahmadieh
Klavírní virtuos s výjimečným hudebním talentem, který se hře na
hudební nástroj věnuje od svých pěti let. Každý rok sklízí několik
světových cen za precizní přednes náročného repertoáru. Pro
vysokou profesionalitu a lidský přístup je vyhledávaným interpretem. Letos v lednu úspěšně složil příjímací zkoušky na JAMU
v Brně a stal se jedním ze čtyř přijatých ke studiu v oboru Klavír.

Alžběta Vítková
Patří k mimořádným studijním talentům. Disponuje rozsáhlou jazykovou výbavou, je propagátorkou výuky cizích jazyků a podílí se
na vědeckých projektech. Díky svému mimořádnému jazykovému
nadání ovládá na úrovni rodilých mluvčích francouzštinu, angličtinu a španělštinu, mluví ale také německy, latinsky a portugalsky
a učí se katalánsky, italsky a starořecky. Studovala gymnázium
v Třebíči, které reprezentovala na mnoha celostátních a mezinárodních soutěžích. Je čtyřnásobnou držitelkou ceny Talent Vysočiny
v oboru humanitním a získala i Cenu hejtmana Vysočiny. Studovala ve Francii, kde ji později vzhledem k mimořádným studijním
výsledkům umožnili studovat dálkově a složit francouzskou maturitu. Od září 2015 studuje francouzskou filologii a hispanistiku
na FF UK a zároveň mezinárodní teritoriální studia na FSV UK.
Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina jsou udělována od roku 2008.
Držitelů Kamenné medaile je dosud 13, Skleněnou medaili získalo
do loňského roku 20 osobností a Dřevěnou medaili pro naděje vlastní
zatím 18 lidí.
 Jitka Svatošová, Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
tel.: 724 650 123, 724 650 161

DRUHÝ ROČNÍK CENY HEJTMANA
KRAJE VYSOČINA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST
Rada Kraje Vysočina v pondělí
24. ř íjn a v yh lá si la d a l ší,
v pořadí druhý ročník regionální soutěže o Cenu hejtmana
Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost. „Soutěž má za cíl
vyzdvihnout a ocenit aktivitu
organizací, které si stanovují
vysoké etické standardy a naplňují charakter dobrovolné angažovanosti ve prospěch životního
prostředí a společnosti. Do
soutěže se mohou opět přihlásit
všechny soukromé subjekty
a organizace veřejného sektoru
i obce, jež působí na našem
území nebo jejichž sídlo se

nachází na území Kraje Vysočina,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Přihlášky
Kraj Vysočina přijímá až do
konce ledna 2017.
Staráte se pečlivě o své kolegy
a za měst na nce, pomá háte
svému okolí? Získejte ocenění
společensky odpovědné organizace a staňte se vzorem pro
ostatní!
Regionální soutěž je rozdělena
do následujících kategorií:
a) soukromý sektor:
zaměstnavatelé a jiné
soukromé osoby vyvíjející e konom ickou

aktivitu do 250 zaměstnanců včetně
zaměstnavatelé nad 250
zaměstnanců
b) veřejný sektor:
obce
ostatní
Cenu vyhlašuje Kraj Vysočina
ve spolupráci se Sdružením pro
oceňování kvality, Krajskou
hospodářskou komorou Kraje
Vysočina, CZESHA – Unií
školských asociací ČR, KOUS
Vysočina a Vysočina Education.
Mezi úspěšnými firmami loňského
ročníku figurovaly například:

HBH odpady, s. r. o., První
brněnská strojírna Velká Bíteš,
Městský úřad Žďár nad Sázavou,
Vyšší odborná škola, Obchodní
akademie a Střední odborné
učiliště technické Chotěboř.
Pod k ladové mater iály pro
přihlášení do soutěže Cena
hejtmana Kraje Vysočina za
společenskou odpovědnost jsou
k dispozici na www.kr-vysocina.cz/odpovednost.
 Ivana Hanáková Kosourová,
oddělení řízení lidských zdrojů,
tel.: 564 602 107,
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
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GYMNAZIJNÍ BADATELNY
SLOUŽÍ STUDENTŮM PO CELÉ VYSOČINĚ
„Hledá se paracetamol“, „Co ukrývají čaj a káva?“, „Není olej jako
olej“, ale i „Pozorování fází mitózy“ – to jsou jen některé z úloh,
jež žáci pěti krajských gymnázií zapojených do projektu Badatelská centra pro přírodní vědy v rámci takzvané udržitelnosti řeší.
Díky projektu, který realizoval Kraj Vysočina na gymnáziích
v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově a Žďáru nad
Sázavou, vznikly specializované učebny se sedmi pracovišti
vybavenými moderním přístrojovým zařízením.
Moderní vybavení slouží i po skončení projektu pro výuku fyziky,
chemie, přírodopisu a další badatelské činnosti. Žáci gymná-

zií, ale i partnerských středních
a základních škol, mohou nejen při
studiu, ale rovněž v rámci různých
kroužků využívat termokamery,
kamery s vysokorychlostním snímáním, spektrometry, různé přístroje pro analýzu vzorků, kvalitní
mikroskopy a další přístrojové vybavení, které jim pomáhá lépe
porozumět nejen probírané látce, ale také zajímavým jevům
kolem nás.
„To dokazuje například využití termokamery při snímání tepelného stavu krajské budovy před jejím zateplením a následně po
zateplení. Informace může využít nejen kraj jako vlastník budovy,
ale i studenti Gymnázia Jihlava, kteří je budou zpracovávat
a vyhodnocovat v ročníkové seminární práci,“ uvádí praktický
příklad radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu
Jana Fialová.
Gymnázium v Havlíčkově Brodě nabízí zajímavý program pro
žáky základních škol. Ti si v rámci návštěvy badatelny mohou
vyzkoušet mikroskopické pozorovaní potravin nebo látek, jež
znají z běžného života, a objevit jejich zajímavé mikrostruktury
(např. zázvor, cibule, jogurt, cukr, sůl apod.), na spektrometru
si provedou vlastní stanovení vzorků různých druhů plastových
folií a sadu pro analýzu vzorků využijí mimo jiné ke stručnému
seznámení se se stavbou a významem DNA.
Vybrané příklady dokazují, že badatelská centra, a tedy i celý
projekt, slouží plánovanému účelu. Na počátku jejich budování
bylo záměrem umožnit žákům středních škol práci s přístrojovým
vybavením, se kterým se pak mohou setkat při pokračování studia
na vysokých školách s přírodovědným zaměřením. „Při studiu
a dalších školních aktivitách mohou využívat špičkové vybavení,
jež slouží nejen středoškolákům, ale také žákům základních
škol nebo účastníkům celoživotního vzdělávání, jako je tomu na
Gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou,“ uzavřela radní Jana Fialová.
Moderní badatelská centra mají necelý rok k dispozici všechna
gymnázia na Vysočině zřizovaná Krajem Vysočina. Jejich vybudování a vybavení pokryly z 33 milionů korun evropské dotace
ROP Jihovýchod.
 Jana Hadravová,
odbor školství, mládeže a sportu,
tel.: 564 602 977,
e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Platy ve veřejné správě
V částce 124/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 9. 2016 bylo pod
č. 316 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. 2016 (část
1. 1. 2017).
Maturity
V částce 122/2016 Sbí rk y
zákonů v ydané d ne 26. 9.
2016 byla pod č. 311 publikována vyhláška, kterou se mění

vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 10. 2016 (část 1. 1. 2017,
část 1. 10. 2017).

Zemědělské produkty
V částce 123/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 26. 9. 2016
bylo pod č. 314 publikováno
nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení
organizací producentů k provádění společné organizace
trhu s vybranými zeměděl-
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skými produkty a o změně
nařízení vlády č. 282/2014 Sb.,
o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu
v odvětví mléka a mléčných
výrobků.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 10. 2016.
Preventivní prohlídky
V částce 124/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 9. 2016 byla pod
č. 317 publikována vyhláška,
k t e r ou s e mě n í v yh lá š k a
č. 70/2012 Sb., o preventivních
prohlídkách.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 17. 10. 2016.
Energetický audit
V částce 121/2016 Sbí rk y
zákonů v ydané d ne 26. 9.
2016 byla pod č. 309 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 480/2012 Sb.,
o energetickém auditu a energetickém posudku.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 11. 10. 2016.
Hospodářská soutěž
V částce 113/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 19. 9. 2016 byl pod
č. 293 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže
a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské
soutěže), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 135/2016
Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím
zákona o zadávání veřejných
zakázek.
Zákon nabývá účinnosti dnem
19. 10. 2016 (část 1. 10. 2016).
Hospodářská soutěž
V částce 113/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 19. 9. 2016 byla pod
č. 294 publikována vyhláška,
kterou se stanovují podrobnosti
odůvodnění návrhu na povolení
spojení soutěžitelů a dokladů
osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 19. 10. 2016.

ZPRAVODAJ
Prokazování původu majetku
V částce 126/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 3. 10. 2016
byl pod č. 321 publikován zákon,
kterým se mění některé zákony
v souvislosti s prokazováním
původu majetku.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2016.
Elektronické transakce
V částce 115/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 19. 9. 2016 byl pod
č. 297 publikován zákon o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce a pod
č. 298 zákon, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákony nabývají účinnosti
dnem vyhlášení (část zákona
č. 298/2016 Sb. dnem 1. 1. 2017).
Centrální evidence účtů
V částce 117/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 21. 9. 2016 byl pod
č. 300 publikován zákon o centrální evidenci účtů a pod č. 301
zákon, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím
zákona o centrální evidenci účtů.
Zákony nabývají účinnosti
dnem 6. 10. 2016 (část zákona
č. 301/2016 Sb. dnem 1. 1. 2018).
Pojišťovnictví
V částce 118/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 23. 9. 2016 byl pod
č. 304 publikován zákon, kterým se
mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Pojišťovací zprostředkovatelé
V částce 114/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 19. 9. 2016 byl pod

č. 295 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 38/2004 Sb.,
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
a o změně živ nostenského
zákona (zákon o pojišťovacích
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 12. 2016.
Dráhy
V částce 125/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 10. 2016 byl pod
č. 319 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů, a další související
zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 4. 2017.
Úřadu pro přístup
k dopravní infrastruktuře
V částce 125/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 3. 10. 2016
byl pod č. 320 publikován zákon
o Úřadu pro přístup k dopravní
infrastruktuře.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 4. 2017 (část 1. 12. 2016).
Volby
V částce 126/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 3. 10. 2016
byl pod č. 322 publikován zákon,
kterým se mění volební zákony
a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Politické strany a hnutí
V částce 117/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 21. 9. 2016 byl pod
č. 302 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991
Sb., o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích,
ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017 (část dnem vyhlášení,
část 1. 1. 2019, část 1. 1. 2020,
část prvním dnem volebního
období Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
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následujícího po dni vyhlášení
tohoto zákona).
Devizové hospodářství
V částce 126/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 10. 2016 byl pod
č. 323 publikován zákon, kterým
se mění některé zákony v oblasti
peněžního oběhu a devizového
hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
18. 10. 2016.
Biocidy
V částce 126/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 10. 2016 byl pod
č. 324 publikován zákon o biocidních přípravcích a účinných
látkách a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon
o biocidech).
Zákon nabývá účinnosti dnem
18. 10. 2016.
Přenesení daňové povinnosti
V částce 114/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 19. 9. 2016 bylo pod
č. 296 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu
přenesení daňové povinnosti, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 10. 2016.
Auditoři
V částce 116/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 21. 9. 2016
byl pod č. 299 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 93/2009 Sb., o auditorech
a o změně některých zákonů
(zákon o auditorech), ve znění
pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2016.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu,
tel.: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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ZPRAVODAJ

SOUTĚŽ „PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ“
Kraj Vysočina položil vyhlášením soutěže základy nové tradici, jejímž smyslem
je zviditelnit a ocenit ty podniky, které pomáhají svým zaměstnancům nacházet rovnováhu mezi jejich pracovními a osobními životy a zapracovávají takové
přístupy do strategií ﬁremní kultury svých podniků. Podobné soutěže u nás i v zahraničí potvrzují, že tam, kde se daří zavádět takové strategie, jsou zaměstnanci
spokojenější, snižuje se jejich stresová zátěž a jsou výkonnější.
Nejen, že takový podnik je pro okolí atraktivním
zaměstnavatelem, ale znamená to pro něj
i zřejmé ekonomické přínosy:
• snížení absence pracovníků z důvodu
nemoci
• snížení ﬂuktuace ( nižší hrozba odlivu
know-how odchodem pracovníků ke konkurenci)
• snížení ﬁnančních nákladů na opětovný
nábor personálu
• snížení nákladů na zaškolení a kvaliﬁkaci
nových pracovních sil
• vytváření tzv. „social label“ – značky, které
lze využít při prezentaci ﬁrmy
• zvýšení výkonnosti pracovníků ( vyšší
motivovanost k práci, loajalita k ﬁrmě)
• přínos v konkurenčním boji o kvaliﬁkovaný
odborný personál

Zveme Vás k účasti v této soutěži,
která je určena všem ekonomickým
subjektům se sídlem na území Kraje
Vysočina (podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, úřady, příspěvkové
organizace obcí a kraje).
Je vyhlašována ve třech kategoriích:
• ﬁrma do 25 zaměstnanců,
• ﬁrma s 26 – 250 zaměstnanci
• ﬁrma s vyšším počtem než 250 zaměstnanců.
V každé kategorii ocení Kraj Vysočina
umístění na prvních třech místech.
Součástí ocenění je i skleněná plastika s názvem Slaďování, která vznikla
z rukou studentů a profesorů Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou.

Více informací naleznete na: www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.
Kontaktní osoba: Mgr. Stanislava Holbová, tel. 564 602 828, e-mail: holbova.s@kr-vysocina.cz
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