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STANOVENÍ VÝŠE DOTACE
V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
VYSOČINY PRO ROK 2016
Dotace z krajského Programu obnovy venkova
Vysočiny (dále jen „POVV“) by letos měla být
přiznána celkem 650 obcím do 1 500 obyvatel,
které v termínu podaly žádost. Jedná se o stejný
počet obcí jako v roce 2015. Dotace bude poskytnuta
v maximální výši 110 tis. Kč. Pokud obec žádala
o nižší dotaci, pak v požadované výši. Finální
rozhodnutí o přidělení dotace bude projednáváno
průběžně v zastupitelstvu kraje, a to jen za obce,
které projdou úspěšně takzvanou kontrolou připravenosti akce. Až po schválení v zastupitelstvu kraje
bude s obcí uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.
Kontrola připravenosti akce je prováděna příslušnou
obcí s rozšířenou působností a je zaměřená na
upřesnění rozsahu a charakteru (investice/neinvestice) projektu. Obec musí nejpozději do konce
července 2016 na příslušný úřad obce s rozšířenou
působností předložit tyto doklady:
1) U projektů, kde budou realizovány stavební
investice, kopii příslušného povolení k realizaci
stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů, nebo dle zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, o změně některých
zákonů (vodní zákon), a to ve všech případech
včetně dokladu o nabytí právní moci takového
povolení; v případě, že akce nepodléhá příslušnému povolení k realizaci stavby, doloží obec
čestné prohlášení o této skutečnosti.
2) Podklady k upřesnění výše celkových nákladů
projektu (smlouvy s dodavateli, faktury, objednávky, paragony, cenové nabídky apod.).
Po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace bude
podpora následně převedena na účet obce. Zejména
u akcí, které vyžadují stavební povolení, nenechávejte vyřizování těchto povolení na poslední možný
termín, jinak obec, která neprojde včas kontrolou
připravenosti, o dotaci přijde. Závěrem připomínáme, že vlastní realizace dotovaných projektů
včetně úhrady nákladů akce musí proběhnout
nejpozději do konce roku 2016.
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 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2016 STARTUJE
Slavnostní vyhlášení 22. ročníku soutěže Vesnice roku
v Programu obnovy venkova
letos připadá na úterý 1. března.
Podmínky soutěže podepíší
zástupci vyhlašovatelů soutěže, kterými jsou Spolek pro
obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Ministerstvo zemědělství ČR
a Svaz měst a obcí ČR, v rámci

konference Den malých obcí
v Praze.
Od tohoto d ne, a t edy od
1. března do 29. dubna 2016,
mohou obce podávat přihlášky
do soutěže (formulář přihlášky je
zde: http://www.vesniceroku.cz/
prihlaska/prihlaska). Přihláška
do soutěže se všemi přílohami
musí být odeslána nejpozději do
29. dubna 2016 (to je poslední

den, kdy může být přihláška
doručena) na adresu Ministerstva pro místní rozvoj k rukám
Ing. Miroslavy Tiché, tajemnice
soutěže.
Více informací o soutěži naleznete
na http://www.vesniceroku.cz/.
 Luděk Hrůza,
odbor regionálního rozvoje,
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

SPORTOVEC ROKU
Čtrnáctý ročník ankety Sportovec Kraje Vysočina
opět ocení nejlepší sportovce regionu, kteří během
uplynulého roku dosáhli významných sportovních
výsledků a splňují zadaná kritéria, jimiž je mimo
jiné aktivní příslušnost ke sportovnímu klubu
v Kraji Vysočina. Čtenářská část ankety probíhá
od počátku února v kategoriích Jednotlivec a Sportovní kolektiv a zájemci mohou hlasovat na webových stránkách www.kr-vysocina.cz/sportovec.
Anketa má rovněž vlastní stránky na Facebooku:

www.facebook.com/sportoveckrajevysocina.
Hlasování veřejné čtenářské ankety Sportovec
Kraje Vysočina skončí 15. března 2016. Slavnostní
galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců
Kraje Vysočina se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna
v Třebíči.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Monika Brothánková
telefon: 564 602 308
brothankova.m@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ
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ZAVEDENÍ A MODERNIZACE
INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
PRO VEŘEJNOU DOPRAVU BUDOU PODPOŘENY Z IROP
Lepší orientace na zastávkách
a v dopravních prostředcích
či větší komfort při plánování
cest. To jsou jen některé
přínosy, které mohou přinést
projekty z nové výzvy k předkládání žádostí o podporu
v Integrovaném regionálním
operačním programu, již
vyhlásilo Ministerstvo pro
místní rozvoj. Připraveno je
téměř 175 milionů korun.
„Chceme se zaměřit na usnadnění životů občanům, kteří
dennodenně využívají dopravu.
Občas se setkáváme s nepřehledně řešenými zastávkami nebo
zdlouhavým nákupem jízdenek,
jež zkoušejí naší trpělivost. Jsem
ráda, že jsme začali tuto situaci
řešit,“ uvedla ministryně pro
místní rozvoj Karla Šlechtová.

Podpora je zaměřena na zavedení nebo modernizaci systémů
pro sledování a řízení vozidel
a dispečink veřejné dopravy,
informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy
a na zastávkách, ve stanicích
a přestupních uzlech veřejné
dopravy či zavedení nebo modernizaci odbavovacích a platebních
systémů ve vozidlech veřejné
dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné
dopravy a v dopravních informačních centrech. Dále je možné
využít prostředky na zavedení
jednotné informační služby pro
systém integrovaných veřejných
služeb v přepravě cestujících
a zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro
systém integrovaných veřejných
služeb v přepravě cestujících.

Příjemci podpory mohou být
kraje, obce, dobrovolné svazky
obcí, organizace zřizované
nebo zakládané kraji, organizace zřizované či zakládané
obcemi, organizace zřizované
nebo zakládané dobrovolnými
svazky obcí, dopravci ve veřejné
dopravě na základě smlouvy
o veřejných službách v přepravě
cestujících, provozovatelé dráhy
nebo drážní dopravy podle
zákona č. 266/1994 Sb. (Správa
železniční dopravní cesty, s. o.,
a obchodní společnosti) či Ministerstvo dopravy. Projekty musí
být realizovány mimo území
Hlavního města Prahy. Výzva
č. 22 Telematika pro veřejnou
dopravu je vyhlášena v rámci
specifického cíle 1.2 IROP
Zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu
připraveno 174,25 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt
je 50 mil. Kč. Minimální výše
celkových způsobilých výdajů
na projekt je 5 mil. Kč. Žadatelé mohou žádosti o podporu
podávat od 22. února 2016 do
30. června 2016.
Více informací k výzvě naleznete zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Vyzva-c-22-Telematika-pro-verejnou-dopravu
 Veronika Vároši,
vedoucí tiskového oddělení,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
tel.: 734 360 704,
e-mail: veronika.varosi@mmr.cz

NOVÝ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
KRAJE VYSOČINA PŘEDCHÁZÍ VZNIKU ODPADŮ
Zastupitelé Kraje Vysočina na svém posledním jednání schválili
v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České
republiky strategický dokument Plán odpadového hospodářství
Kraje Vysočina (dále jen „POH KV“). Závazná část POH KV byla
vyhlášená jako obecně závazná vyhláška kraje a je základním
podkladem pro vydání Plánů odpadového hospodářství obcí a měst
našeho kraje s produkcí ostatních odpadů nad 1000 t/rok nebo nad
10t/rok nebezpečného odpadu. „Mezi hlavní pilíře nového POH
patří zejména program na předcházení vzniku odpadů. Dokument
popisuje také způsoby materiálního využití odpadu,“ říká radní
Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Kraje
Vysočina Zdeněk Chlád.
POH Kraje Vysočina obsahuje tři základní částí s následujícím
rámcovým obsahem:
1. Analytická část – obsahuje vyhodnocení stavu odpadového
hospodářství Kraje Vysočina, například: výčet druhů, množství
a zdroje vznikajících odpadů a posouzení vývoje jejich produkce
a nakládání; vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání
s odpady na území kraje; vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání
s odpady na území kraje; podklady pro získání informací nezbytných
pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení pro
nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů apod.
2. Závazná část – obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku
odpadů a stanovuje cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně

preferovaných způsobů nakládání a soustavu indikátorů k hodnocení
plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje.
3. Směrná část – obsahuje výčet nástrojů pro splnění cílů plánu
odpadového hospodářství kraje; kritéria pro typy, umístění
a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných
zdrojů ap.
V pr ůběhu přípravy POH KV byla ustanovena pracovní
skupina, ve které kromě zástupců kraje byli zástupci měst
a obcí (SOV, Nové Město na Moravě, N NO, odpadářské
společnosti). Schválený materiál je zpracován jako široký konsenzus
všech jmenovaných zainteresovaných subjektů. Proběhlo řádné
připomínkové řízení a veřejné projednání POH KV a tento proces
byl zakončen vydáním kladného stanoviska SEA.
Obce s definovanou produkcí ostatních a nebezpečných odpadů mají
dvanáct měsíců na zpracování svého POH. Obce, které k zabezpečení
svých povinností při nakládání s komunálním odpadem vytvořily
dobrovolný svazek obcí, mohou na základě písemné dohody
zpracovat společný plán odpadového hospodářství obce, jenž
nahrazuje jednotlivé plány odpadového hospodářství obce.
Všechny jednotlivé části POH KV jsou zveřejněny na krajském
portálu Odpady Vysočiny (http://www.kr-vysocina.cz/odpady_
vysociny.asp).
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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VYBERTE V KRAJSKÉ ANKETĚ
ZLATÁ JEŘABINA A SKUTEK ROKU 2015
Od 1. března 2016 je možné
zapojit se do veřejného hlasování dvou tradičních anket
v Kraji Vysočina. Svého favorita
můžete podpořit ve dvanáctém
ročníku Ceny Kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2015 – Zlatá
jeřabina. O hlasy budou bojovat
i přihlášení na cenu Skutek roku
2015.
Anketa Zlatá jeřabina je tradičně
rozdělena do dvou kategorií:
1. Kulturní aktivita a 2. Péče
o kulturní dědictví. Z přijatých nominací vybrala odborná
pracovní skupina 30 nejzajímavějších počinů v obou kategoriích. O vítězích rozhodne
veřejné hlasování od 1. března do

31. března 2016. Seznam vybraných počinů bude uveřejněn na
internetových stránkách Kraje
Vysočina a v novinách Kraj
Vysočina spolu s hlasovacím
lístkem. Hlasovat je možné
prostřednictvím elektronického
formuláře na www.kr-vysocina.
cz/pocinroku nebo originálního
hlasovacího lístku z novin Kraj
Vysočina. První tři počiny
z obou kategorií s nejvyšším
počtem hlasů budou ohodnoceny Cenou Kraje Vysočina
a finančním darem.
Ve stejném období – po celý
březen – je možné hlasovat
i pro Skutek roku 2015. Cena
Skutek roku je výrazem podě-

kování a ocenění aktivit všech,
kteří v roce 2015 vykonali pro
kraj něco mimořádného nad
rámec svých povinností, a to
často bez ohledu na svůj osobní
prospěch. „Právě občanská
angažovanost, dobrovolnictví
a ochota udělat něco navíc jsou
dobrým signálem toho, že se
Zdravý Kraj Vysočina rozvíjí
tím správným směrem,“ říká
radní Kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský.
Pro počiny fyzických osob
může hlasovat pouze občan
K raje Vysočina jen jednou
v každé kategorii na adrese
www.kr-vysocina.cz/pocinroku

od 1. března 2016. Projekty
právnických osob bude hodnotit
odborná porota. Podpořte dobrý
Skutek roku 2015 svým hlasem
i vy! Slavnostní vyhlášení obou
anket se uskuteční v červnu
2016 v Zámku ve Světlé nad
Sázavou.
 Tereza Prokešová,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 260,
e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz
 Petr Holý,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 538,
e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz

ROZŠÍŘENÍ KOMPETENCÍ REGIONÁLNÍHO
PRACOVIŠTĚ TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY
Činnost Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji
Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
(dále též „regionální pracoviště“) byla oficiálně zahájena v roce
2005. Prvotním impulzem pro jeho zřízení byla Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (na léta
2003 až 2010), která doporučovala krajským orgánům vytvořit
na svém území krajská informační a dokumentační centra garantující identifikaci a dokumentaci projevů tradiční lidové kultury
a péči o ně nebo touto funkcí pověřit některou ze svých stávajících
kulturních institucí.
V Kraji Vysočina bylo vzhledem k dlouholetému zaměření muzea
a rozsáhlé etnografické sbírce (zejména sbírce řemesel a betlémů)
touto funkcí pověřeno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace. Vzniklo zde
Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina.
Obdobně postupovaly další kraje. Na území České republiky tak
došlo v letech 2004–2008 k vytvoření 14 pracovišť zaměřených
na péči o tradiční lidovou kulturu. Na celostátní úrovni byl tímto
úkolem pověřen Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.
Hlavním úkolem třebíčského pracoviště je vést a koordinovat
dokumentaci tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina, zajišťovat
úkoly vyplývající z celostátních a krajských koncepčních materiálů, spolupracovat s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a dalšími profesními institucemi. Rozsah činností je široký.
Z posledních pro veřejnost významných výstupů lze například
uvést edici tří svazků Lidové písně z Podhorácka I., II., III. vydanou
v letech 2011–2015.
Od roku 2013 na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro
vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Kraje Vysočina ze dne 26. 11. 2013, č. 12/13, vede regionální
pracoviště Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Kraje Vysočina. Jedná se o krajský soupis nejvýznamnějších jevů
tradiční lidové kultury uchovávaných a předávaných generacemi
našich předků. K dnešnímu dni jsou na něm zapsány čtyři položky:
Běh o Barchan, Skřipácká muzika na Jihlavsku, Betlémská cesta
v Třešti, k nimž v závěru roku 2015 přibyla Obchůzka královniček
na Velkobítešsku.
Každoročně lze na krajský seznam zapsat maximálně dva regionální jevy, které jsou na základě předložené nominace (vždy do
31. 7. příslušného kalendářního roku) odborně zpracovány. Toto
pracoviště je rovněž oprávněno vybrané nemateriální statky
z krajského seznamu doporučit Radě Kraje Vysočina k nominaci
na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České
republiky. Na tomto prestižním národním Seznamu jsou zapsány
již dva statky z našeho kraje – Běh o Barchan (2013) a nově
i Betlémská cesta v Třešti (2015), více informací najdete na
www.nulk.cz nebo www.mkcr.cz.
Od letošního roku je v kompetenci třebíčského pracoviště vést
Seznam Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina, a to
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení
titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina ze dne
15. 12. 2015, č. 19/15. Účelem je ocenit úsilí a schopnost jednotlivců zachovávat vysokou úroveň tradiční řemeslné výroby v Kraji
Vysočina. Jedná se o krajskou variantu ocenění Nositel tradice
lidových řemesel, které na národní úrovni uděluje od roku 2001
ministr kultury.
Každoročně lze na krajské úrovni udělit titul maximálně třem
osobám, přičemž o udělení titulu rozhoduje Zastupitelstvo Kraje
Vysočina. Nominace přijímá regionální pracoviště vždy do 31. 7.
příslušného kalendářního roku.
Plné znění Pravidel Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
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a Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr
tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina, kde jsou uvedeny
podrobné podmínky k podání nominací, oprávnění předkladatelé,
termíny apod., jsou uveřejněny na webových stránkách Kraje
Vysočina v sekci Kultura, památky a cestovní ruch: http://www.
kr-vysocina.cz/kultura-a-pamatky.asp?p1=1093 a na webových
stránkách Muzea Vysočiny Třebíč http://www.muzeumtr.cz/.

Kontaktní osobou je Mgr. Eva Tomášová, vedoucí Regionálního
pracoviště tradiční lidové kultury, Muzeum Vysočiny Třebíč,
příspěvková organizace, tel: 568 824 658, e-mail: e.tomasova@
muzeumtr.cz
 Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, tel.: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

STŘEDOŠKOLÁCI MOHOU STUDOVAT
V ZAHRANIČÍ ZA FINANČNÍ PODPORY KRAJE
Studenti středních škol z Kraje
Vysočina mohou vycestovat
za vzděláním do partnerských
regionů Kraje Vysočina, například do Francie, Rakouska,
Číny nebo do Finska. Náklady,
které jim v zahraničí vzniknou,
pomůže uhradit kraj prostřednictvím ročního stipendia.
„Účelem pravidel pro udělení
stipendia je podpořit a motivovat žáky k získávání zahraničních zkušeností v jejich
oboru, dále rozšíření jejich
stávajících jazykových znalostí
a seznámení se s fungováním
středoškolského vzdělávání
i jinde ve světě,“ uvedla radní

Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana
Fialová. Žádost mohou studenti
podat v době od 1. do 31. května
2016.
O stipendium je možné žádat
i opakovaně. Žadatel musí být
žákem střední školy v Kraji
Vysočina, a to nejvýše v předp o sle d n í m ro č n í k u , mu sí
mít trvalé bydliště na Vysočině a být mladší dvaceti let.
„V době podání žádosti už by
měl být zájemce o stipendium
v kontaktu s vybranou zahraniční školou a usilovat o přijetí.
Následně studenty i jejich rodiče
pozveme k hodnoticí komisi

Regiony, na které se podpora vztahuje, a výše podpory
(na jeden školní rok – od září 2016 do září 2017):
• Champagne-Ardenne (Francie) – 41 000 Kč
• Spolková země Dolní Rakousko (Rakousko) – 33 000 Kč
• Zakarpatská oblast Ukrajiny (Ukrajina) – 16 000 Kč
• Nitranský samosprávný kraj (Slovensko) – 17 000 Kč
• Hubei (Čína) – 59 000 Kč
• Minská oblast (Bělorusko) – 21 000 Kč
• Pirkanmaa (Finsko) – 41 000 Kč
k osobnímu pohovoru, a pokud
splní všechna kritéria, komise
žadatele doporučí k zařazení
do stipendijního programu,“
vysvětluje radní Fialová s tím,
že o (ne)zařazení definitivně
rozhodne rada kraje, která rok
po příjezdu studenta schvaluje

závěrečnou zprávu ze studia,
přidělení stipendia a následné
vystavení darovací smlouvy.
 Jan Skála,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 367,
e-mail: skala.j@kr-vysocina.cz

KRAJ POŽÁDÁ O DALŠÍ EVROPSKÉ DOTACE
NA FINANCOVÁNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉ
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRAJE VYSOČINA
Nové, moderní vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu
Kraje Vysočina chce kraj získat v následujících letech s podporou
evropských dotačních programů. Předloží proto projekt do aktuálně vyhlášené výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu, který má finančně podpořit řešení konkrétní rizik,
zajištění odolnosti vůči katastrofám a obnovu systémů krizového
řízení. „Z projektu chceme nakoupit potřebné speciální vybavení,
jako je například terénní čtyřkolka, sanitka upravená pro přepravu
nadměrných pacientů, nafukovací stan pro mimořádné události,
ale plánujeme i obnovu vozového parku v podobě 18 nových
sanitek. Společně s dalšími položkami vše za 54 milionů korun,“
uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Moderní technika bude určena k odstraňování důsledků sněhových kalamit a námraz, ale také pro posílení mobility výjezdových skupin tak, aby se za nemocnými nebo zraněnými dostaly
bezpečně a včas i za špatných povětrnostních podmínek nebo
i v případě extrémních situací, jako je vichřice, sucho či havárie
spojené s únikem nebezpečných látek.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které projektovou výzvu
vyhlásilo, bude žádosti přijímat do prosince příštího roku.
Novou techniku v případě schválení projektového záměru získají
krajští záchranáři nejpozději do konce roku 2019. Kraj Vysočina
se na financování bude podílet deseti procenty, a tedy zhruba
5,4 miliony korun.
Naposledy obnovu a doplnění vozového parku včetně vybavení
sanitních vozů realizovala Zdravotnická záchranná služba Kraje
Vysočina v loňském roce. S využitím jiného dotačního titulu se jí
podařilo získat 14 nových sanitek včetně vybavení a čtyři desítky
přístrojů pro nepřímou srdeční masáž. Zdravotnická záchranná
služba Kraje Vysočina v současné době disponuje 60 zásahovými
vozy, které k pacientům vyjíždí ze 21 výjezdových základen
efektivně rozmístěných po celém území Vysočiny.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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DO PROJEKTU COOKING TOGETHER SE ZAPOJILY
ČTYŘI STŘEDNÍ ŠKOLY KRAJE VYSOČINA
Pedagogové čtyř krajských středních škol z Vysočiny a stejný počet
škol z francouzského regionu Champagne-Ardenne pracují od minulého
roku na společném projektu s názvem Vaříme společně – Cooking Together. Projekt je financován z programu Erasmus+, KA 2 – Spolupráce
na inovacích a výměna osvědčených postupů – Strategická partnerství
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Jeho cílem je zlepšit
kvalitu a vzdělávací nabídku obou regionů, podpořit rozvoj nových
a inovativních přístupů a vyměnit si zkušenosti v oblasti vzdělávání
v gastronomii. „Využít potenciál kolébky gastronomie, kterou francouzská kuchyně bezesporu je, by mělo asi 40 pedagogů z Vysočiny.
Věřím, že zapojení do projektu je pro ně velkým přínosem a podaří
se jim jej využít při výchově mladých kuchařů,“ uvedla radní Kraje
Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
V roce 2015 se uskutečnilo celkem šest vzájemných návštěv na Vysočině i ve francouzském regionu. V prostorách Krajského úřadu Kraje
Vysočina v Jihlavě byla k vidění výstava, která byla prvním konkrétním
výsledkem projektu. Tvořilo ji celkem sedm panelů, mapujících už reali-

zované vzdělávací aktivity ve Francii
a v České republice. Zbývající tři panely
budou po ukončení všech projektových
činností doplněny informacemi o výstupech projektu a všech mobilitách. Letos ještě dvanáct francouzských účastníků čeká krátkodobá stáž
na Vysočině, zástupci všech zapojených škol se zúčastní Mezinárodního projektového setkání – Final Conference v Champagne-Ardenne
– a nakonec vyjde kuchařka v angličtině, francouzštině a češtině
s recepty, které společně vaří při krátkých stážích čeští a francouzští
učitelé odborného předmětu vaření ze zapojených škol.
Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–
2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem
Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.
 Monika Brothánková, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz

NOVÝ STATUS BEZPEČNOSTI – eBEZPEČNÁ ŠKOLA
Už tři školy v Kraji Vysočina
se pyšní značkou eBezpečná
škola. Získaly ji Česká zemědělská akademie v Humpolci,
Hotelová škola Světlá a Střední
odborná škola řemesel Velké
Meziříčí, Obchodní akademie
Dr. Albína Bráfa, Hotelová
škola a jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Třebíč.
„Těmto školám není problematika elektronické bezpečnosti
jak z hlediska technického, tak
prevence sociálně patologických
jevů lhostejná. Prokázaly to
i tím, že splnily několik předem
daných přísných kritérií,“ uvedl

hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
Projekt eBezpečná škola vytvořila krajská pracovní skupina
zabývající se problematikou elektronické bezpečnosti. Podobnou
značku s názvem Kraj Vysočina Doporučuje pro bezpečný
internet mohou získat od Kraje
Vysočina bezpečné a prověřené
ICT společnosti, nabízející elektronické služby v regionu. Nová
eBezpečná škola se podle názvu
zaměřuje na školy a školská
zařízení na Vysočině. „Chtěli
jsme, aby se školy této problematice začaly opravdu věnovat

a uvědomily si její závažnost.
Pro udělení značky musí školská
zařízení splnit podmínky navázané na vzdělávání pedagogů,
zapracovat problematiku elektronické bezpečnosti do školního
řádu nebo zajistit technická
kritéria zabezpečení sítě nebo
serverů,“ uvedl vedoucí odboru
informatiky Krajského úřadu
Kraje Vysočina Petr Pavlinec.
Kraj Vysočina nabídne držitelům
značky velké množství výhod,
jako například penetrační testy,
poradenství v oblasti elektronické bezpečnosti nebo také
semináře pro studenty a zaměst-

nance. Značku kraj uděluje na
dva roky a zdarma.
V oblasti IT bezpečnosti patří
K raj Vysočina díky svému
velkému záběru aktivit k nejaktiv nějším regionů m České
republiky.
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail:
brothankova.m@kr-vysocina.cz

DOTAČNÍ ŘÍZENÍ NA VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE
Už podruhé v krátkém sledu si mohou obce zažádat o dotaci na
výkon sociální práce. Peníze prostřednictvím OK systému rozděluje
Ministerstvo práce a sociálních věcí a lhůta pro podání žádostí končí
10. února. V uplynulém roce bylo v rámci republiky rozděleno na
sociální práci 250 milionů a na Kraj Vysočina z toho balíku připadlo
13 milionů korun. Letos má Ministerstvo práce a sociálních věcí
k dispozici o dalších 50 milionů korun více. O dotaci si mohou zažádat
pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
V Kraji Vysočina najdeme takových úřadů 26. Pro tyto účely jsou
jejich hybnou silou sociální pracovníci, kteří pomáhají občanům řešit
aktuální sociální situace a s tím související možné problémy. Ročně
odbaví sociální pracovníci obecních úřadů v rámci kraje okolo 15 tisíc
klientů. Jejich role je nezastupitelná a v mnohých směrech přínosná.
Nejčastěji jsou řešeny otázky související se zdravotním postižením
nebo nemocí, dále pak potíže s bydlením nebo nedostačující příjmy.

Čím dál častěji se také objevují tíživé situace související se zadlužením, ztrátou domova. Přibývá také osob, které jsou omezeny na
svéprávnosti.
Síť sociálních pracovníků je v našem kraji rovnoměrně rozprostřena.
Pomáhají nejen v největších městech, kterými jsou Jihlava, Třebíč,
Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Chotěboř, Humpolec
nebo Velké Meziříčí. K dispozici jsou také v Bystřici nad Pernštejnem,
Moravských Budějovicích, Náměšti nad Oslavou, Novém Městě na
Moravě, Pacově, Světlé nad Sázavou, Telči. Vyhledat jejich pomoc
je možné i v případě obcí II. stupně. Jsou jimi Golčův Jeníkov, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Kamenice nad Lipou, Ledeč nad
Sázavou, Počátky, Polná, Přibyslav, Třešť a Velká Bíteš.
 Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí,
e-mail: krcal.p@kr-vysocina.cz

číslo 03/2016

ZPRAVODAJ

strana 6

KRAJ VYSOČINA ŽÁDÁ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ O DALŠÍ DOTACE NA KOTLÍKY
Radní Kraje Vysočina pro oblast
životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád požádal
ministerstvo životního prostředí
o nalezení řešení navýšení
dalších finančních prostředků
z Operačního programu Životní
prostředí na Kotlíkové dotace
pro občany Kraje Vysočina.
O p e n í z e n a ekolog ickou
výměnu kotlů je v regionu velký
zájem. Kraj Vysočina stále dle
zájmu dalších žadatelů o kotlíkovou dotaci disponuje dostatečnou absorpční kapacitou pro
navýšení finančních prostředků
a rovněž má k dispozici dostatečné administrativní kapacity
na zajištění řádné administrace i těchto dalších finančních
prostředků. Podle slov radního

Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství
Zdeňka Chláda je kraj připraven
téměř okamžitě administrovat
další peníze.
Kraji Vysočina byla Ministerstvem životního prostředí ČR
poskytnuta na kotlíkové dotace
částka 238,9 miliónů korun na
výměnu minimálně 1 600 kusů
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v letech 2016
a 2017. V současné době eviduje
Kraj Vysočina zhruba 2 200
žádostí o dotaci na výměnu
zdroje tepla na pevná paliva.
V případě nenavýšení finančních prostředků se radní kraje
Zdeněk Chlád obává výrazného

poklesu zájmu ze strany potencionálních žadatelů, který bude
velmi obtížné znovu posílit pro
plánované výzvy po roce 2017.
„Jsem přesvědčen, že navýšením finančních prostředků
bude dosaženo hlavního cíle
tohoto dotačního titulu - snížení
emisí zdraví škodlivých částic
v dýchatelné zóně atmosféry
prostřednictvím výměny co
nejvyššího počtu zdrojů tepla
na tuhá paliva s nekvalitním
procesem spalování, ve výrazně
kratším čase než i samo Ministerstvo životního prostředí
ČR predikovalo, a tím dojde
k prokazatelnému pozitivnímu
dopadu na kvalitu ovzduší
nejen v Kraji Vysočina,“ uvedl
Zdeněk Chlád.

Kraj Vysočina rozděluje tzv.
kotlíkové dotace v jediné kontinuální výzvě. V současné době
tým administrátorů provádí
kontrolu všech přijatých žádostí.
Téměř polovina zatím prověřených žádostí vykazuje nutnost
doplnění nebo opravy údajů.
V následujících týdnech začne
kraj žadatele obesílat s výzvou
ke kon k rétním doplněním,
pok ud žadatelé infor mace
doplní ve stanoveném termínu,
bude o jejich dotaci rozhodnuto
na jednání Rady Kraje Vysočina
už v dubnu letošního roku.
 Eva Láníková,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 581,
e-mail: lanikova.e@kr-vysocina.cz

V SÍDLE KRAJE VYSOČINA OSMÝ ROČNÍK
KONFERENCE SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ VE SPRÁVNOU DOBU
Na dvoudenní konferenci do sídla Kraje Vysočina v Jihlavě se
koncem února sjeli odborníci diskutující na téma Efektivní řízení
územních samosprávných celků a jejich organizací. Záštitu nad
akcí převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který společně
se svým náměstkem pro oblast financí Vladimírem Novotným
konferenci zahájil. „Když jsme před osmi lety s konferencí začínali, kdekdo se divil, že podobnou akci podporujeme. Dnes už je
to osmý ročník a vzhledem k plnému sálu věřím, že vás informace
související s řízením příspěvkových organizací zajímají a že si rádi
předáte zkušenosti z praxe,“ přivítal účastníky konference hejtman
Jiří Běhounek.
Setkání bylo rozděleno do dvou tematických bloků, které
se skládaly z odborných přednášek a prezentací, po kterých
následovala panelová diskuze s odborníky pro vybrané oblasti.
Účelem přednášek byla prezentace inspirativních projektů nebo
řešení, sdílení zkušeností dobré praxe a následná výměna názorů.
„Konference má velký přínos pro nás všechny a velice rád se
účastním programu. V odpoledním bloku se na Vás těším s
příspěvkem nazvaným Kraj Vysočina – cesta k participativnímu
rozpočtu,“ uvedl na začátku náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast financí Vladimír Novotný a připomněl, že tentokrát se
témata budou točit kolem finančního řízení a kontroly.
Organizátorem odborné konference byla společnost DYNATECH,
která na jejím zajištění spolupracovala s Krajem Vysočina, jehož

zástupci se podíleli na přípravě odborného programu. Vystoupil
například ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zděnek Kadlec
a vedoucí odboru analýz a podpory řízení kraje Dana Buřičová na
téma Pravidla a Portál PO – nástroj pro řízení a komunikace Kraje
Vysočina s příspěvkovými organizacemi. „Kraj Vysočina věnuje
velkou pozornost vytváření a zdokonalování systému, který se
zaměřuje na podrobnější a systematické řízení skupiny příspěvkových organizací zabývajících se poskytováním specializovaných
veřejných služeb, jako je zdravotnictví, sociální problematika nebo
vzdělávání. Snažíme se řídit oblast strategické a koncepční povahy,
naopak provozní řízení často necháváme v kompetenci ředitelek
a ředitelů jednotlivých organizací,“ zdůraznil ve svém příspěvku
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.
O konferenci řekli:
„Kraj Vysočina je v řízení příspěvkových organizací o deset
let vpředu,“ prohlásil náměstek Ministerstva financí ČR Tomáš
Vyhnánek, který první den konference vystoupil se svým
příspěvkem Činnost ministerstva financí v oblasti finančního
řízení a kontroly.
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz
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DOMOV HÁJ SE PŘIPRAVUJE NA ZMĚNU ADRESY
Na přelomu roku se Domov Háj u Ledče nad Sázavou poskytující
sociální služby pro osoby se zdravotním postižením začal připravovat na postupnou transformaci. V praxi se tak už po čtvrté zopakuje osvědčený model integrace klientů ústavu do běžného života.
„Do tří až čtyř let by mělo na Havlíčkobrodsku vyrůst dvanáct
nových typových domků pro 72 klientů. Samotný projekt bychom
rádi financovali z evropských fondů prostřednictvím ministerstva
pro místní rozvoj,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast
sociálních věcí Petr Krčál. Ve finále je pravděpodobné, že stávající
objekt Domova je kraj připraven opustit, resp. nabídnout ho městu
Ledeč nad Sázavou pro provozování jiných služeb.
Domov Háje v Ledči nad Sázavou je dalším zařízením v projektu
Transformace sociálních služeb. Už před třemi lety Kraj Vysočina
podpořil z vlastního rozpočtu opravu rodinného domu ve Světlé
nad Sázavou, kam se v rámci komunitního bydlení nastěhovali
první klienti. „Všech šest klientů se rychle začlenilo do běžného
života, chodí do práce a v rámci komunity jsou vyhledávány jejich

služby rukodělného charakteru,“ popisuje život klientů v běžné
populaci Petr Krčál. Aktuálně je vytipováno pět lokalit, kde by
mělo vyrůst nové bydlení pro současné klienty s různým druhem
postižení. Jednou z oblastí je právě Světlá nad Sázavou nebo
Chotěboř. Transformace Domova Háj by mohla být dokončena
koncem roku 2019.
Za posledních šest let se podařilo Kraji Vysočina úspěšně Transformovat ústavy sociální péče Domov bez zámku Náměšť nad
Oslavou (bývalý ÚSP Jinošov) a Domov Jeřabina Pelhřimov
(bývalý ÚSPMP Těchobuz) a částečně i Domov Kamélie Křižanov
(bývalý ÚSP Křižanov). Jejich klienti nově bydlí v 38 objektech
v běžné zástavbě 18 obcí a měst regionu. Na tento proces za zhruba
361 miliónů korun Kraj Vysočina čerpal evropské dotace a dílem
využil vlastní rozpočet.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
NOVELA ZÁKONA PŘINÁŠÍ DŮLEŽITÉ ZMĚNY
V SILNIČNÍM PROVOZU
V částce 17/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 5. 2. 2016 byl pod
č. 48 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Novou povinností pro chodce
je užití reflexního prvku při
snížené viditelnosti, pohybuje-li
se chodec mimo obec po krajnici
nebo okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným
osvětlením. Snížená viditelnost se týká zejména rozbřesku,
soumraku a noci, během dne
pak především mlhy a hustého
deště. Zákon nestanovuje přesné
specifikace rozměrů a umístění reflexního prvku na oděvu
chodce, ale stanovuje požadavek
na viditelné umístění takového

prvku pro ostatní účastníky
silničního provozu – a tedy:
prvek nesmí být ničím zakrytý
a musí být dostatečně velký
tak, aby byl viditelný zejména
zepředu a zezadu. Optimální
pro splnění této povinnosti je
užití reflexního pásku, a to na
ruce a noze chodce směřujících
do vozovky.
Novela zá kona dopl ňuje
výslovnou povinnost řidiče
neohrozit cyklistu přejíždějícího
pozemní komunikaci na přejezdu
pro cyklisty. Jedná se o adekvátní
doplnění povinností neohrozit
(popř. i neomezit) vztahujících
se na chodce přecházejícího
pozemní komunikaci. Úprava se
vztahuje pouze na cyklistu, který
se již nachází na přejezdu pro
cyklisty, a nikoliv na cyklistu,
který se k němu blíží či ho hodlá
užít.
Dále novela zákona zakazuje řídit
vozidlo, na němž jsou nečistoty,
námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed,
vzad a do stran, a rovněž vozidlo,
na němž nebo na jehož nákladu
je led, který by při uvolnění mohl

ohrozit bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích.
Novela také nově vymezuje jízdu
na vozítkách segway. Dosud
jsou osoby pohybující se na
tomto zařízení považovány za
chodce; nově však půjde o osobní
přepravní prostředek. Na osobním
přepravníku se lze na chodníku
či stezce pro chodce pohybovat
nejvýše rychlostí srovnatelnou
s rychlostí chůze a touto jízdou
nesmí dojít k omezení chodce.
Na cyklostezce pak segway může
jezdit bez omezení rychlosti.
Obec navíc může svým nařízením
a dopravním značením omezit
provoz vozítek tam, kde jsou
podmínky pro jejich použití
nevyhovující.
Novela zákona dále umožňuje
zadržet osvědčení o registraci
vozidla (malý technický průkaz)
v případě, že policista při silniční
kontrole zjistí, že vozidlo má
špatný technický stav. Díky
zadržení tohoto dokumentu
může dojít k zabránění dopravní
n e h o d y z p ů s o b e n é p r ávě
špatným technickým stavem
daného vozidla. Jakmile řidič

na příslušném úřadě prokáže
odstranění závad protokolem
o provedení technické kontroly,
úřad mu jej okamžitě vydá zpět.
Kromě výše vyjmenovaných
změn novela zákona přináší
d robné úprav y st ávajících
pravidel či povinností v silničním
provozu. Policisté budou moci na
půl roku odebrat řidičský průkaz
tomu, kdo vjede na železniční
přejezd při zvukové a světelné
signalizaci.
Novela zákona dále nově zavádí
zónu pro cyklisty neboli cyklistickou ulici, jež umožní cyklistům
i autům pohyb po jedné komunikaci. Auta nesmí cyklisty omezit
a jsou zde obrazně považována za
„hosty“. Na druhé straně cyklista
nemůže autu bránit v průjezdu.
Cyklistická ulice zároveň přináší
omezení rychlosti na 30 km/h.
Zákon nabývá účinnosti dnem
20. 2. 2016.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu,
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Silniční zákon a spol.
V částce 17/2016 Sbírky zákonů vydané dne 5. 2. 2016 byl pod
č. 48 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona zefektivňuje fungování některých zákonných
institutů odstraněním mezer současné právní úpravy (cyklistická doprava, dopravně psychologické vyšetření, kauce, dílčí
úpravy v oblasti provozu na pozemních komunikacích, jeho
kontroly a řízení), dále zvyšuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zavedením nových pravidel a institutů
(provoz samohybných osobních vozítek, zadržení osvědčení
o registraci vozidla, viditelnost chodců) a odstraňuje nadbytečná zatěžující administrativní pravidla (profesní způsobilost
řidiče).
Zákon nabývá účinnosti dnem 20. 2. 2016.
Výstavba infrastruktury a vyvlastnění
V částce 17/2016 Sbírky zákonů vydané dne 5. 2. 2016 byl pod
č. 49 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí
nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon
o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.
Cílem novely zákona je odstranit problémy majetkoprávní přípravy
staveb dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2016.
Inkluzivní vyhláška
V částce 10/2016 Sbírky zákonů vydané dne 28. 1. 2016 byla pod
č. 27 publikována vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016.
Rovnocennost vzdělání úředníků ÚSC
V částce 15/2016 Sbírky zákonů vydané dne 3. 2. 2016 byla pod
č. 38 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012
Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních
samosprávných celků.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 2. 2016.
ZOZ úředníků ÚSC
V částce 15/2016 Sbírky zákonů vydané dne 3. 2. 2016 byla pod
č. 39 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002
Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 2. 2016.
Významná tržní síla
V částce 17/2016 Sbírky zákonů vydané dne 5. 2. 2016 byl pod
č. 50 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb.,
o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských
produktů a jejím zneužití.

Novela zákona přímo v zákoně namísto stávajících příloh upravuje
skutkové podstaty zakázaných jednání, kterých se subjekt disponující tržní silou může dopustit. Novela zákona rovněž stanovuje
konkrétní oprávnění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Zákon nabývá účinnosti dnem 6. 3. 2016.
Lesy a dotace
V částce 12/2016 Sbírky zákonů vydané dne 29. 1. 2016 bylo pod
č. 29 publikováno nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby
a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016.
Státní služba
V částce 9/2016 Sbírky zákonů vydané dne 25. 1. 2016 byl pod č. 26
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní
službě, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona řeší obsazování služebních míst uvolněných po
státních zaměstnancích vyslaných k výkonu zahraniční služby,
obsazování služebních míst na služebním působišti v zahraničí
osobami v pracovním poměru na dobu určitou, jimiž jsou manželé
a partneři státních zaměstnanců vyslaných k výkonu zahraniční
služby, odborní pracovníci či osoby s dlouholetým pobytem v místě
zastupitelského úřadu, a dále zařazování státních zaměstnanců,
kteří se vrátili z výkonu zahraniční služby, na služební místa.
Zákon nabývá účinnosti dnem 25. 1. 2016.
Služba vojáků v záloze
V částce 17/2016 Sbírky zákonů vydané dne 5. 2. 2016 byl pod
č. 45 publikován zákon o službě vojáků v záloze.
Cílem nového zákona je vytvořit zákonný rámec pro průběh
vojenské činné služby vojáků v záloze, přičemž obsahuje speciální úpravu pro vojáky v záloze a subsidiárně se použije zákon
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016.
Ozbrojené síly ČR
V částce 17/2016 Sbírky zákonů vydané dne 5. 2. 2016 byl pod č. 46
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona zrušuje vojenské záchranné útvary a jejich integraci
do struktury ženijních praporů. Vojenské útvary, vojenská zařízení
nebo jejich části anebo příslušníky ozbrojených sil k plnění úkolů
civilní obrany má přidělit podle potřeb ozbrojených sil nařízením
vláda. Novela zákona definuje nové potřebné způsoby nasazování
ozbrojených sil, jimiž jsou operační nasazení a úkolové uskupení.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016.
Branný zákon
V částce 17/2016 Sbírky zákonů vydané dne 5. 2. 2016 byl pod
č. 47 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
Cílem novely zákona je zajistit bezpečnost a obranu státu, její
svrchovanost a ochranu demokratických principů, na kterých je
založena.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016.
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Majetek ČR
V částce 18/2016 Sbírky zákonů vydané dne 8. 2. 2016 byl pod č. 51
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Novela zákona zrychluje proces nakládání s nepotřebným nemovitým
majetkem státu a zefektivňuje využívání těch nemovitostí, které
organizačním složkám státu a státním organizacím k plnění jejich
úkolů slouží, a to zejména cestou postupného soustředění vybraného
majetku státu u jedné specializované organizační složky státu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2016 (část dnem vyhlášení).
Spalinová cesta
V částce 13/2016 Sbírky zákonů vydané dne 29. 1. 2016 byla pod č. 34
publikována vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Očkování
V částce 15/2016 Sbírky zákonů vydané dne 3. 2. 2016 byla pod č. 40
publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb.,
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o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2016.
BOZP
V částce 13/2016 Sbírky zákonů vydané dne 29. 1. 2016 bylo pod
č. 32 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
NPP Zhejral
V částce 8/2016 Sbírky zákonů vydané dne 25. 1. 2016 byla pod
č. 20 publikována vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu,
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2016 konaného dne 2. 2. 2016
Usnesení 0001/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0002/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
MVDr. Pavla Heřmana a PhDr. Zdeňka Dobrého ověřovateli zápisu
ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0003/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí * zprávu o činnosti rady kraje * Zprávu o plnění usnesení
zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2015 dle materiálu
ZK-01-2016-02, př. 1, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu
ZK-01-2016-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, odbor sekretariátu hejtmana, termín:
2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0004/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

ochrana – profesionální část, dotaci Hasičskému záchrannému
sboru Kraje Vysočina, IČ: 70885184, ve výši 4 500 000 Kč dle
materiálu ZK-01-2016-05, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-01-2016-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0007/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany
obcí v roce 2016 dle materiálu ZK-01-2016-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0008/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje, že
se Kraj Vysočina zavazuje finančně podpořit obce, které požádají
o státní dotaci z programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí vyhlášeného Ministerstvem vnitra – generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a v jednotlivých
případech poskytnout obcím dotaci ve výši 2/3 přiznané státní
dotace.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0005/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními
partnery v roce 2015 dle materiálu ZK-01-2016-04, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Usnesení 0009/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu
ZK-01-2016-08, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0006/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární

Usnesení 0010/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí * informaci o provedené kontrole výkonu samostatné
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působnosti svěřené orgánům Kraje Vysočina dle materiálu
ZK-01-2016-09, př. 1 * informaci o opatřeních přijatých k nápravě
kontrolou zjištěných nedostatků dle materiálu ZK-01-2016-09, př. 2.
odpovědnost: OSH, termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0011/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí
s realizací plánovaného projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, schvaluje finanční závazek Kraje
Vysočina předfinancovat schválený projekt Modernizace a obnova
přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice
Jihlava, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem
ZK-01-2016-10, př. 3, předkládaného do Integrovaného regionálního
operačního programu v celkové výši 60 000 000 Kč poskytnutím
zápůjčky včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu
před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního
programu.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace,
odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0012/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-01-2016-11, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0013/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-01-2016-12, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0014/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok
2015 v celkové výši 411 148 420 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina
na rok 2016 dle materiálu ZK-01-2016-13, př. 1 * zapojení části
disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 v celkové výši
150 000 000 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 na splátku
kontokorentního úvěru * zvýšení závazného ukazatele Investiční
příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina dle materiálu ZK-01-2016-13, př. 1 * převod finančních
prostředků ve výši 131 800 515,24 Kč do Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina * převod finančních prostředků ve výši 3 242 900
Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje
na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie
a transfúziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení
* převod finančních prostředků ve výši 6 790 670 Kč z Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu
Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, na poskytnutí zápůjčky
pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na opravu
CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek, rozhoduje
poskytnout dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ: 71226401,
ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu ZK-01-2016-13, př. 2.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor zdravotnictví, odbor
školství, mládeže a sportu, termín: 31. 12. 2016
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Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0015/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko dle materiálu
ZK-01-2016-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0016/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok
2015 do rozpočtu kraje na rok 2016 do kapitoly Doprava, § 2223 –
Bezpečnost silničního provozu, ve výši 4 000 000 Kč na zajištění
nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky
a tematikou a na organizační a technické zajištění plánovaných
aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina dle materiálu ZK-012016-15, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín:
31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 3, zdrželo se 9.
Usnesení 0017/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky II/392 Velké Meziříčí – Tasov
v rozsahu materiálu ZK-01-2016-60, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0018/01/2016/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0019/01/2016/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0020/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 488/06/2010/ZK ve znění usnesení 0559/07/2011/
ZK tak, že v materiálu ZK-06-2010-41, př. 2, se v položce 2
nahrazuje nabyvatel pozemků ZD Brtnice nabyvatelem AGRA
Brtnice, a. s., Brtnice, Horní Město 460, okres Jihlava, 588 32, IČ:
47904968, a kupní cena těchto převáděných pozemků se zvyšuje
z 3 Kč/m2 na 8 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0021/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemek par. č. 179/4 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 240 m 2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města
Jihlava * nabýt darem pozemek par. č. 172/2 – ostatní plocha,
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silnice, o výměře 133 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví
Statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
* dodatek č. 1394 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2016-19,
př. 1 * dodatek č. 1395 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-012016-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0022/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 179/3 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 1 299 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví
ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství
silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy
dle materiálu ZK-01-2016-20, př. 1, schvaluje dodatek č. 1396
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2016-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0023/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího prodávajícího
a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, IČ: 28085400, na straně budoucího kupujícího
smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par.
č. 929/1 v k. ú. a obci Hrotovice v rozsahu cca 10 m 2 za kupní cenu
ve výši 200 Kč/m 2 plus DPH.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0024/01/2016/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0025/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina od obce Podmoklany
se sídlem Podmoklany 30, Podmoklany, PSČ 582 64, IČ: 00580023,
pozemky v rozsahu materiálu ZK-01-2016-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0026/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
uzavřít s Městem Pelhřimov se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393
25 Pelhřimov, IČ: 00248801, na straně povinného ze služebnosti
a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu
o zřízení služebnosti užívání částí pozemků par. č. 116/10, par.
č. 116/37, par. č. 128/3, par. č. 798/1 a par. č. 798/3 v k. ú. Starý
Pelhřimov a obci Pelhřimov pro účely uložení, provozu a oprav
podzemních inženýrských sítí pro akci Transformace ÚSPM
Těchobuz III. Starý Pelhřimov, a to bezúplatně * uzavřít s Českým
rybářským svazem, místní organizací Humpolec, se sídlem
Dvorská 271, 396 01 Humpolec, IČ: 47248475, na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze
služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení
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služebnosti vypouštění dešťových vod a užívání části pozemku
par. č. 1625/1 v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace
ÚSPM Těchobuz II. Humpolec, a to úplatně za částku 10 000 Kč
* uzavřít s Městysem Nový Rychnov se sídlem Nový Rychnov 87,
394 04 Nový Rychnov, IČ: 00248738, na straně budoucího povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina na straně budoucího
oprávněného z věcného břemene smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na části pozemků par. č. 2158/7, par.
č. 2158/15 a par. č. 2158/16 v k. ú. a obci Nový Rychnov pro účely
uložení, provozu a oprav podzemních inženýrských sítí pro akci
Transformace ÚSPM Těchobuz III. Nový Rychnov, a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0027/01/2016/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0028/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemek dle materiálu ZK-01-2016-26, př. 1, za
kupní cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví
Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0029/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2016-27, př. 1,
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0030/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky dle geometrického plánu č. 326-7147/2015,
par. č. 2586/191 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 683 m 2,
par. č. 2586/192 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 265 m2,
par. č. 2586/193 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 242 m2,
oddělené z pozemku par. č. 2586/11 v k. ú. Svatoslav u Třebíče
a obci Svatoslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Svatoslav, schvaluje Dodatek č. 1399 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2016-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0031/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2016-29, př. 1
odpovědnost: OM, termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0032/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2016-30, př. 1,
z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Kraje Vysočina.

číslo 03/2016

ZPRAVODAJ

odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0033/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru
nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu a za
podmínek dle materiálu ZK-01-2016-31, př. 1 * nenabýt pozemky
od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí
v rozsahu za podmínek dle materiálu ZK-01-2016-31, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0034/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2016-32, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv
do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši
50 Kč/m 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0035/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných
v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu
materiálu ZK-01-2016-33, př. 1, za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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v materiálech ZK-01-2016-36, př. 1, a ZK-01-2016-36, př. 2,
rozhoduje * poskytnout dotaci Ústavu teoretické a aplikované
mechaniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Prosecká 809/76, 190 00
Praha 9 – Prosek, IČ: 68378297, na realizaci akce Konzervace
dřeva z archeologických nálezů ve výši 90 000 Kč dle materiálu
ZK-01-2016-36, př. 1, a na realizaci akce Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva ve výši 120 000 Kč dle
materiálu ZK-01-2016-36, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
dle materiálů ZK-01-2016-36, př. 3, a ZK-01-2016-36, př. 4,
schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Regionální rozvoj, § 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek
a péče o kulturní dědictví, o částku 210 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje,
o částku 210 000 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0040/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635
– Územní plánování, v celkové výši 2 369 852 Kč na pomoc při
pořizování územního plánu dle materiálu ZK-01-2016-37, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2016-37, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 10. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0036/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 20 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy
a Středního odborného učiliště Pelhřimov dle materiálu ZK-012016-34, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace
nemovitost – nově pořízená stavba parkoviště.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0041/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 –
Využití volného času dětí a mládeže, spolku Rada dětí a mládeže
kraje Vysočina, IČ: 26524783, ve výši 400 000 Kč na jeho činnost *
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2016-38, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0037/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným
a Městem Havlíčkův Brod jako budoucím povinným smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na uložení přeložek
vedení elektro VN, NN a VO a rezervních chrániček překládaných
a budovaných v rámci stavby Domov pro seniory Havlíčkův Brod –
demolice pavilonu 10 – příprava území pro přístavbu do pozemku
par. č. 778/85 – trvalý travní porost v k. ú. a obci Havlíčkův Brod,
a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0042/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o aktivitách, které budou uspořádány v rámci
vyhlášeného Roku řemesel dle materiálu ZK-01-2016-39, př. 1upr1,
schvaluje zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina
za rok 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016, do kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, ve výši
2 450 000 Kč na finanční zajištění projektů na podporu technického
vzdělávání a Rok řemesel 2016 dle materiálu ZK-01-2016-39, př.
1upr1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0038/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 1 560 000 Kč na zvláštní účet kraje
určený k financování projektu Zajištění činnosti Regionální stálé
konference pro území Kraje Vysočina s tím, že tyto finanční
prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 1. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0043/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2016 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 2 516 000,00 Kč v souvislosti
s vratkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové
organizaci, na předfinancování projektu Marketingové aktivity
Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014–2015
a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková
organizace, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0039/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout o poskytnutí dotace Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Prosecká 809/76,
190 00 Praha 9 – Prosek, IČ: 68378297, dle žádostí uvedených
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Usnesení 0044/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace o projektovém záměru Muzea Vysočiny
Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2016-41,
př. 1, a Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2016-41, př. 2, schvaluje závazek kraje na: * předfinancování projektu I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma Muzea
Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do výše 12 000 000
Kč poskytnutím zápůjčky * předfinancování projektu I-CULT:
Mezinárodní kulturní platforma Vysočina Tourism, příspěvkové
organizace, do výše 3 000 000 Kč poskytnutím zápůjčky * krytí
finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů
projektu I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma, tj. max. do
výše 1 200 000 Kč z rozpočtu kraje * krytí finančních zdrojů
spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve
výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu I-CULT:
Mezinárodní kulturní platforma, tj. max. do výše 300 000 Kč
z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové
organizace, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0048/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schválení Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina nebo jeho změn, schvaluje Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina na období deseti let ve znění
materiálů ZK-01-2016-43, př. 1, analytická část, ZK-01-2016-43,
př. 2, závazná část a ZK-01-2016-43, př. 3, směrná část, bere na
vědomí stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina
pro období 2016 až 2025 ve znění materiálu ZK-01-2016-43, př. 4,
konstatuje, že požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska
Ministerstva životního prostředí ve znění materiálu ZK-01-201643, př. 4, jsou ve schválené koncepci Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina zapracovány nebo byly řádně a odůvodněně
vypořádány ve znění materiálu ZK-01-2016-43, př. 5, vydává
obecně závaznou vyhlášku kraje, kterou se vyhlašuje závazná
část Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina dle materiálu
ZK-01-2016-43, př. 6.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu, termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0045/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2016-42, př. 1 *
Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Psychocentra – manželské a rodinné
poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2016-42, př. 2.
odpovědnost: OSV a ředitelky dotčených příspěvkových organizací, termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0049/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2016 dle
materiálu ZK-01-2016-44, př. 2 * převod prostředků ve výši 48 000
tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2015 do rozpočtu Fondu
Vysočiny na rok 2016.
odpovědnost: V. Novotný, ORR, OE, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0046/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
neposkytnout dotaci organizaci Circle of Life, o. p. s., IČ: 65761758,
ve výši 550 000 Kč na financování služby následné péče.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0047/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6.
2015 č. 07/15 dle materiálu ZK-01-2016-63, př. 1, vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje
* poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši
219 171 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, kapitoly
Sociální věci (ÚZ 13305), dle materiálů ZK-01-2016-63, př. 2,
a ZK-01-2016-63, př. 3, s tím, že výplata dotace je podmíněna
doručením rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace na provoz
sociálních služeb v kraji a připsání prostředků dotace na účet
kraje * poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb
v celkové výši 37 794 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok
2016, kapitoly Sociální věci (ÚZ 0053), dle materiálů ZK-01-201663, př. 2, a ZK-01-2016-63, př. 3 * uzavřít smlouvy o poskytnutí
dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu
ZK-01-2016-63, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0050/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Informační a komunikační technologie 2016 dle
materiálu ZK-01-2016-45, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového
programu Informační a komunikační technologie 2016 ve složení:
ODS – Dušan Novotný (JI), KDU-ČSL – Štěpán Komárek (TR),
Milan Lampera (ZR), ČSSD – Zdeněk Ryšavý (TR), Pavel Blažek
(ZR), KSČM – Pavel Kalabus (JI), František Náhončík (HB), Pro
Vysočinu – Ondřej Hedbávný (TR), Evžen Zámek (JI), TOP09
a STAN – Michal Šimo (ZR), Miloš Kejklíček (HB) * Otu Bence
(HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu
Informační a komunikační technologie 2016 * garantem grantového programu Informační a komunikační technologie 2016 odbor
informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím
a Kláru Jirákovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OI, termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0051/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Infrastruktura ICT 2016 dle materiálu ZK-012016-46, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Infrastruktura ICT 2016 ve složení: ODS – Vojtěch Stodola (ZR),
Josef Musil (JI), KDU-ČSL – Tomáš Kučera (ZR), Štěpán Komárek
(TR), ČSSD – Miroslav Kružík (JI), Radim Technik (ZR), KSČM
– Pavel Kalabus (JI), František Náhončík (HB), Pro Vysočinu –
Luboš Plášil (PE), TOP09 a STAN – Jiří Blažek (PE), Martin Sedlák
(HB) * Dušana Novotného (JI, Pro Vysočinu) předsedou řídicího
výboru grantového programu Infrastruktura ICT 2016 * garantem
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grantového programu Infrastruktura ICT 2016 odbor informatiky
a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru
Jirákovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OI, termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0052/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Bezpečná silnice 2016 dle materiálu ZK-01-201647, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Bezpečná
silnice 2016 ve složení: ODS – Radovan Necid (ZR), Stanislav Jirků
(JI), KDU-ČSL – Josef Mach (ZR), Josef Homolka (ZR), ČSSD –
Jan Hyliš (HB), Luboš Kabátek (JI), KSČM – Marek Nevoral (PE),
Jaroslav Jirků (JI), Pro Vysočinu – Ivo Jonák (ZR), Pavel Maslák
(JI), TOP09 a STAN – Jiří Vohralík (JI) * Libor Honzárek (HB,
TOP09 a STAN) předsedou řídicího výboru grantového programu
Bezpečná silnice 2016 * garantem grantového programu Bezpečná
silnice 2016 odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce
garanta Radka Handu s právem hlasovacím a Radku Opatovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ODSH, termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0053/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Památkově chráněná území 2016 dle materiálu
ZK-01-2016-48, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Památkově chráněná území 2016 ve složení: ODS – Miloš Šťastný
(TR), Petr Adam (HB), KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý (TR), Petr
Kesl (PE), ČSSD – Alena Šidláková (HB), KSČM – Věra Buchtová
(ZR), Lubomír Drápela (JI), Pro Vysočinu – Petr Novoný (TR),
Tomáš Kocour (PE), TOP09 a STAN – Lenka Šimo (ZR), Terezie
Vohralíková (JI) * Antonína Daňka (PE, ČSSD) předsedou řídicího
výboru grantového programu Památkově chráněná území 2016 *
garantem grantového programu Památkově chráněná území 2016
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce
garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu
Panáčkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0054/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2016 dle
materiálu ZK-01-2016-49, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 ve složení:
ODS – Jaroslav Vymazal (JI), Hana Ilečková (JI), KDU-ČSL –
Jana Houšková (PE), Pavel Pešek (ZR), ČSSD – Milan Stránský
(HB), Zdeněk Šikula (ZR), KSČM – Lubomír Drápela (JI), Pro
Vysočinu – Dagmar Pacalová (TR), Jiří Hodinka (PE), TOP09
a STAN – Miloš Sláma (ZR), Ladislav Bárta (ZR) * Věru
Buchtovou (ZR, KSČM) předsedkyní řídicího výboru grantového
programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 * garantem grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ing. Zuzanu
Vondrákovou s právem hlasovacím a Ing. Petra Stejskala s právem
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
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termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0055/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Tábory 2016 dle materiálu ZK-01-2016-51,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Tábory 2016
ve složení: ODS – Martin Paclík (JI), Rostislav Novák (TR),
KDU-ČSL – Pavla Krejzlová (ZR), Pavel Pípal (PE), ČSSD – Magda
Fenárová (PE), KSČM – Kateřina Zemanová (PE), Věra Buchtová
(ZR), Pro Vysočinu – Jan Burda (TR), Pavlína Zábranská (JI),
TOP09 a STAN – Ladislav Jirků (JI), Michael Kubík (ZR) * Alenu
Jandovou (HB, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového
programu Tábory 2016 * garantem grantového programu Tábory
2016 odbor školství mládeže a sportu a zástupce garanta Petra
Horkého s právem hlasovacím a Ivo Macha s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 12.
2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0056/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Sportujeme 2016 dle materiálu ZK-01-2016-52,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Sportujeme
2016 ve složení: ODS – Pavel Hejtmánek (HB), KDU-ČSL – Josef
Herbrych (TR), Josef Dvořák (ZR), ČSSD – Jiří Novotný (HB),
Miroslav Jágrik (ZR), KSČM – Jan Zimmermann (HB), Pavel
František Daněk (JI), Pro Vysočinu – Ondřej Hedbávný (TR),
Radek Vítovský (PE), TOP09 a STAN – Ladislav Bárta (ZR), Miloš
Vokoun (ZR) * Radovana Necida (ZR, ODS) předsedou řídicího
výboru grantového programu Sportujeme 2016 * garantem grantového programu Sportujeme 2016 odbor školství, mládeže a sportu
a zástupce garanta Ing. Milana Kastnera s právem hlasovacím
a Kateřinu Němcovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, oddělení mládeže a sportu, termín: 30. 6.
2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0057/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Sportoviště 2016 dle materiálu ZK-01-2016-53,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Sportoviště 2016
ve složení: ODS – Petr Staněk (ZR), Václav Průša (HB), KDU-ČSL
– Antonín Bradáč (ZR), Petr Žák (ZR), ČSSD – Petr Piňos (TR),
Marie Bohuslavová (HB), KSČM – Kamil Vejvoda (ZR), Pro
Vysočinu – Bohumil Nikl (HB), Jindřich Skočdopole (JI), TOP09
a STAN – Ladislav Jirků (JI), Miroslav Fuks (JI) * Milana Plodíka
(HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu
Sportoviště 2016 * garantem grantového programu Sportoviště
2016 odbor školství mládeže a sportu a zástupce garanta Ivo
Macha s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0058/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2016 dle materiálu
ZK-01-2016-54, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
JEDNORÁZOVÉ AKCE 2016 ve složení: ODS – Zdeněk Janovský
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(HB), Roman Křivánek (JI), KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý (TR),
Pavla Krejzlová (ZR), ČSSD – Bohumil Kovanda (PE), Karel
Pačiska (ZR), KSČM – Roman Ondrušek (PE), Hana Trojáková
(PE), Pro Vysočinu – Pavlína Zábranská (JI), TOP09 a STAN
– Kryštof Kotbauer (JI), Ladislav Jirků (JI) * Jana Burdu (TR,
Pro Vysočinu) předsedou řídicího výboru grantového programu
JEDNORÁZOVÉ AKCE 2016 * garantem grantového programu
JEDNORÁZOVÉ AKCE 2016 odbor školství, mládeže a sportu
a zástupce garanta Bc. Janu Albrechtovou s právem hlasovacím
a Ing. Milana Kastnera s právem poradním, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0059/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Čistá voda 2016 dle materiálu ZK-01-2016-55,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Čistá voda
2016 ve složení: ODS – Ivo Rohovský (ZR), Josef Nedvěd (JI),
KDU-ČSL – Tomáš Kučera (ZR), ČSSD – Josef Matějek (TR),
Miloš Uchytil (HB), KSČM – Ladislav Brož (PE), Lubomír Drápela
(JI), Pro Vysočinu – Petr Novotný (TR), Pavel Hájek (PE), TOP09
a STAN – Zdeněk Skoumal (TR), Reda Ifrah (ZR) * Jana Matějů
(PE, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu
Čistá voda 2016 * garantem grantového programu Čistá voda
2016 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta
Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0060/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Naše škola 2016 dle materiálu ZK-01-2016-50,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Naše škola 2016
ve složení: ODS – Alena Kukrechtová (PE), Petra Trnková (HB),
KDU-ČSL – Miroslav Vrbka (TR), ČSSD – Alena Vidláková (ZR),
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Stanislava Prokešová (JI), KSČM – Marek Nevoral (TR), Ladislav
Brož (PE), Pro Vysočinu – Eva Požárová (JI), Pavel Maslák (JI),
TOP09 a STAN – Ladislav Jirků (JI), Tomáš Augustýn (ZR) *
Radka Pátka (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Naše škola 2016 * garantem grantového programu
Naše škola 2016 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta
Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0061/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán
činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2016
dle materiálu ZK-01-2016-56, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, termín:
31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0062/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán
činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na
rok 2016 dle materiálu ZK-01-2016-57, př. 1.
odpovědnost: předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje
Vysočina, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 2, zdržel se 1.
Usnesení 0063/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán
činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok
2016 dle materiálu ZK-01-2016-58, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0064/01/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere
na vědomí zápis o provedení kontroly č. 4/2015, předložený
Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina, dle materiálu
ZK-01-2016-59, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 03/2016
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