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Aktuality pro obce v Jihomoravském
Vážení spoluobčané, kraji

Kalendář akcí

máte možnost seznámit se s dalším vydáním
informačního zpravodaje Dobrovolného svazku
obcí mikroregionu Horňácko. Vydání zpravodaje
probíhá
v rámci
projektu
„Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, zkráceně také „Centra společných
služeb“ (dále jen „CSS“), který je realizován ve
spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, a který je
financován z prostředků EU – Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost. Cílem CSS je
zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy
a veřejných služeb v jednotlivých obcích
mikroregionu, prostřednictvím rozšíření služeb
poskytovaných občanům zapojených obcí,
zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů
k poskytovaným veřejným službám, zlepšení
informovanosti občanů o poskytovaných
veřejných službách, zvýšení dostupnosti a kvality
poskytovaných veřejných služeb pro občany,
přenos znalostí a vytvoření nebo rozšíření
znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO.
Kancelář CSS Mikroregionu Horňácko pomohla
zejména obcím i jiným subjektům (spolky, školy,
občané) získat granty a dotace v řádech stovek
tisíc korun. Jsme zde nejen pro subjekty, které
chtějí realizovat veřejně prospěšné projekty, ale i
pro občany, pokud potřebují pomoct
v záležitostech, které se týkají rozvoje území
našeho mikroregionu, nebo i témat, které se
týkají jejich obce. Proto se na nás neváhejte
obracet, bude-li to v našich možnostech, rádi
pomůžeme.
Pracovnice CSS DSO Mikroregion Horňácko
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Zábava Pod Hájem – ročník 1999 (Louka)
Den otevřených dveří – Vinařství Agrolip, a.s.
(Lipov)
2. 9. Popelářský den s Míšou Růžičkovou (Javorník)
2. 9. Lipovská desítka – 8. ročník silničního běhu (Lipov)
15. – 16. 9. Dětský bazárek (Hrubá Vrbka)
16. – 17. 9. Výstava ovoce a zeleniny (Louka)
22. 9. – 24.9. Václavské hody – oslava 800. výročí 1.
písemné zmínky o obci (Tasov)
24. 9. Svěcení obecního znaku a hasičského auta (Nová
Lhota)
30. 9. Beseda s důchodci (Lipov)
6. – 9. 10. Lúcké hody ročníku 1999 (Louka)
14. 10. Horňácký košt piva (Lipov)
27. 10. Hody – taneční zábava se skupinou Lordi (Lipov)
27. 10. Světluškový průvod (Louka)
28. 10. Hody – hodová zábava s DH Lipovjanka (Lipov)
3. – 5. 11. Hody (Hrubá Vrbka)
11. 11. Martinské hody (Javorník)
12. 11. Svatohubertská Horňácká mše (Louka)
18. 11. Humor, korení života (Louka)
19. 11. Beseda s důchodci (Tasov)
25. 11. Zpívání mužských sborů (Lipov)
28. 11. Floristický seminář s adventním a vánoční
tématikou (Louka)
2. 12. Rozsvěcování vánočního stromu (Javorník)
2. 12. Mikulášská nadílka (Tasov)
3. 12. Tajemství adventu (Louka)
3. 12. Rozsvěcování vánočního stromu u OÚ (Lipov)
3. 12. Rozsvěcování vánočního stromu u OÚ (Nová
Lhota)
9. 12. Vánoční koncert v sále OÚ Petra Galečky (Javorník)
9. 12. Vánoční zpívání v KD (Nová Lhota)
16. 12. Vánoční dílničky (Lipov)
24. 12. Zpívání koled u kaple (Tasov)
24. 12. Štědrovečerní zpívání před kostelem sv. Matouše
(Nová Lhota)
30. 12. Zpívání u Panenky Marie (Lipov)
31. 12. Silvestrovský fotbálek (Tasov)

1. září 2017

1. 9.
2. 9.

Aktuality
CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB MIKROREGIONU HORŇÁCKO
Centrum společných služeb (dále jen „CSS“) mikroregionu Horňácko sídlí v budově Ekocentra Karpaty
v Nové Lhotě č.p. 131. Návštěvu si můžete domluvit na uvedeném kontaktu níže.
KONTAKTY
Jméno, funkce

Telefonický kontakt

E-mail

Ing. Petra Jagošová,
specialista pro rozvoj mikroregionu
Ing. Daria Říčařová,
manažerka CSS mikroregionu Horňácko

+ 420 776 722 776

petra.jagosova@email.cz

+ 420 777 183 403

daria.ricarova@email.cz

VÍCE O PROJEKTU
Více informací o projektu Centra společných služeb se dozvíte zde:
http://smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx

Nova aktivita CSS
CSS pomáhá starostům obcí Horňácka se zadáváním veřejných zakázek
V květnu tohoto roku CSS Mikroregion Horňácko přistoupilo k nové klíčové aktivitě ve snaze prohloubit
metodickou a konzultační podporu v oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zlepšení odborných
služeb poskytovaných CSS. Pracovnice byly proto v květnu podrobeny intenzivnímu několikadennímu
školení v oblasti zadávání veřejných zakázek. Nově tak kancelář CSS může pomoci obcím např. zajistit
proces zadávání veřejných zakázek, a to jak v režimu zákona, tak i mimo něj. Poskytnout konzultaci
v oblasti veřejných zakázek v případech, kdy pro jednotlivou obec bude veřejnou zakázku
administrovat externí subjekt, hájit oprávněné zájmy obce a vyvažovat po odborné stránce potřeby
obce při zadání zakázky.
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Do dnešního dne se také, díky opoře právního týmu Svazu měst a obcí ČR, podílela kancelář CSS na 6
významných veřejných zakázkách v mikroregionu Horňácko. Především s nastavením věcné
charakteristiky předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínek, tvorbou komplexních dokumentů
v rámci zadávacího řízení, nastavení smluvních a platebních podmínek, realizace průzkumů trhu, účasti
při hodnotitelských komisích apod.

1. vyzva MAS k předkladaní zadostí
Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. (dále jen „MAS“) je na politickém rozhodování
nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova,
zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou
LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských
oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
MAS Horňácko a Ostrožsko, do které již podle názvu DSO Mikroregion Horňácko územně přísluší,
vyhlásila v červenci tohoto roku 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje
venkova. Celkem bylo v této výzvě zaregistrováno 40 žádostí, které bylo možné podat v 8 podoblastech
podpory:
Fiche 1 (Zlepšení technologické vybavenosti podniků) – podáno celkem 5 žádostí
Fiche 2 (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů) – podáno 7 žádostí
Fiche 3 (Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky místních trhů) – podáno 0 žádostí
Fiche 4 (Investice do zemědělských podniků) – podáno celkem 19 žádostí
Fiche 5 (Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení venkovské turistiky) – podáno
7 žádostí
Fiche 6 (Lesní cesty) – podáno 0 žádostí
Fiche 7 (Zvyšování společenského využití lesa) – podány 2 žádosti
Fiche 8 (Předávání znalostí a informační akce) – podáno 0 žádostí
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Podnikatelé z obcí Horňácka odevzdali 15 žádostí, přičemž Centrum společných služeb se
administrativně podílelo na přípravě 8 žádostí. Právě probíhá hodnocení předložených projektů, které
by měly přispět jak ke zlepšení kvality ubytovacích a stravovacích služeb, tak k podpoře místních
zemědělců formou dotací na stroje a vybavení.

Nova Lhota vyhřala Ořanzovou stuhu
Obec Nová Lhota získala z přihlášených
213 obcí prvenství v krajském kole
třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice
roku 2017 a postupuje do celostátního
kola soutěže. To se uskuteční od 3. do
9. září a jeho výsledky oznámí
ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová na Jarmarku venkova
v Luhačovicích 16. září 2017.
Dvanáct obcí, které uspěly v krajských
kolech a dostaly se do celostátního,
získalo šek ve výši 600 tisíc korun. Nová Lhota získala Oranžovou stuhu. Ta se uděluje za spolupráci
obce se zemědělskými subjekty. Velký podíl na tomto ocenění má spolupráce obce s občanským
spolkem Na okraji a Větvení při výsadbě stromové kaple ticha společně se zapojením místních
dobrovolníků. Hodnotitelskou komisi zaujal hlavně projekt centra environmentálního vzdělávání –
Ekocentrum Karpaty s certifikovanou přírodní zahradou a projekt přeshraniční spolupráce SONDAR CZAT na ochranu půdy.
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem
této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na
význam venkova. Dále snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží
nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
Vyhlašovatelem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Spoluvyhlašovatelem
soutěže je Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Svaz
knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Sdružení
místních samospráv ČR a jednotlivé kraje v případě krajských kol soutěže.

V rámci Oranžové stuhy jsou oceňovány pozitivní stránky spolupráce zemědělských subjektů
hospodařících v krajině se samosprávami. Toto ocenění je zaměřeno také na hledání nových forem
spolupráce při správě venkovského prostoru. Mezi oblasti posuzovaných kritérií patří: podíl místních
zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce, péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu,
koncepční dokumenty a společné projekty, místní produkty a jejich marketing, využití netradičních
zdrojů energie a nezemědělské aktivity. Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropská
cena obnovy vesnice. Tuto soutěž vyhlašuje Evropská pracovní společnosti pro rozvoj venkova a
obnovu vesnice (Europäische Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und Dorferneuerung ARGE).
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Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou
nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně
jedna obec, které byla udělena vítězná stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou
vyhodnocena první tři místa.

Dotační infořmače

DEŠŤOVKA SE VRACÍ
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Ministerstvo životního prostředí spolu se Statním fondem životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“)
vyhlásily na začátku srpna druhé kolo dotačního programu Dešťovka na efektivní hospodaření se
srážkovou a odpadní vodou. SFŽP ČR začne žádosti elektronicky přijímat 7. záři 2017 v 10:00 hod. přes
webové stránky www.dotacedestovka.cz.
Díky dvojnásobné alokaci 240 milionů korun, vyčleněné z prostředků Státního fondu životního
prostředí ČR, bude možné podpořit minimálně pět tisíc domácností. Zcela nově je polovina financí
určena výhradně pro suchem ohrožené oblasti. Typy podporovaných systémů i výše dotace zůstávají
beze změny a mohou pokrýt až 50 procent výdajů. Jedna domácnost si tak může přijít až na 105 tisíc
korun.
I tentokrát půjde o dotace na tři základní systémy. Nejjednodušší systém, využívající dešťovou vodu jen
na zálivku zahrady, bude dotován částkou až 55 tisíc korun a bude podporován jen
u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem. Složitější systémy, které budou srážkovou
vodu využívat nejen na zalévaní zahrady, ale i ke splachováni toalety, případně budou recyklovat vodu
odpadni, jsou určeny pro majitele domů po cele ČR.
Žádosti do druhé výzvy mohou zájemci o dotace podávat elektronicky od 7. záři 2017 až do vyčerpaní
240 milionové alokace. Aplikace pro elektronicky příjem žádostí a další podrobné informace
o programu jsou pro žadatele k dispozici na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz.
Se svými dotazy se již nyní mohou žadatelé obrátit na bezplatnou linku 800 260 500, na e-mailovou
adresu info@sfzp.cz nebo mohou využit osobních konzultaci na kterémkoli krajském pracovišti
SFŽP ČR.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Program Nová zelená úsporám (dále jen
„NZÚ“) je zaměřen na úspory energie
v budovách pro bydlení. Žádost o dotaci z něj
mohou majitelé či stavebníci jak rodinných, tak
obytných domů. Program je určen pro fyzické
i právnické osoby, které chtějí realizovat
opatření na snížení energetické náročnosti
nebo na efektivní využití zdrojů energie ve
svých domovech či budovách.
Program NZÚ majitelům rodinných domů
nabízí dotace například na výměnu oken a dveří, dílčí i celkové zateplení domů, výměnu elektrického
zdroje tepla za tepelné čerpadlo, dále systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, obecně
solární systémy, přičemž jednotlivé typy opatření lze vzájemně kombinovat. Podporovaná je i výstavba
rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, výstavba vegetačních střech nebo
využívání tepla z odpadní vody.
Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 procent doložených způsobilých výdajů
a je vyplácena až po řádném dokončení realizace projektu.
Příjem žádostí o dotaci na rodinné domy byl zahájen 22. 10. 2015 a trvá do 31. 12. 2021. Žádosti mohou
zájemci o dotace podávat elektronicky nebo na krajském pracovišti Státního fondu životního
prostředí ČR. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách programu
www.novazelenausporam.cz. Se svými dotazy se mohou žadatelé také obrátit na bezplatnou linku
800 260 500, nebo na e-mailovou adresu info@sfzp.cz.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Dotace na nové kotle, zdroje tepla, nabízejí domácnostem krajské úřady prostřednictvím takzvaných
kotlíkových dotací. Ten, kdo zkombinuje dotaci na nový kotel s dotací na některé nízkoenergetické
opatření z programu Nová zelená úsporám, dostane ke kotlíkové dotaci finanční bonus až 40 tisíc
korun.
V druhé vlně kotlíkových dotací vyhradilo Ministerstvo životního prostředí pro domácnosti 3,4 miliardy
korun, které následně krajské úřady přerozdělí v rámci svých krajských výzev. Informace je možné
získat na příslušném krajském úřadě, na webových stránkách svého kraje, nebo na vývěsce krajského
úřadu.
Další výzvu plánuje úřad Jihomoravského kraje vyhlásit v druhé polovině tohoto roku. Více informací
najdou žadatelé na: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2

AKTUÁLNĚ

Dne 6. září 2017 od 16:00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hodonín, Národní třída
25, Hodonín, proběhne seminář „Nabídka dotací pro domácnosti“. Odborníci
ze Státního fondu životního prostředí ČR poskytnou aktuální informace o dotačních možnostech
z programu Nová zelená úsporám na výstavbu a rekonstrukci rodinných domů, ale také k novému
dotačnímu programu Dešťovka zaměřenému na podporu efektivního a udržitelného hospodaření
s vodou v domácnostech.
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Pozvánka na bezplatný seminář SFŽP ČR

