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DOTACE KRAJE VYSOČINA

NA INFRASTRUKTURU VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního
prostředí a zemědělství, vyhlašuje v souladu
se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů
a kanalizací č. 20/15 (dále jen „zásady“) výzvu
k předkládání žádostí v termínu 1. 6. – 29. 7. 2016.
Podle uvedených zásad Kraj Vysočina poskytuje
dotace v oblasti A – zajištění zásobování obyvatel
Kraje Vysočina kvalitní pitnou vodou a v oblasti
B – zajištění odvádění a potřebné úrovně čištění
městských odpadních vod na území Kraje Vysočina. V oblasti A se jedná o opatření na výstavby
nebo rekonstrukce vodovodů pro veřejnou
potřebu včetně příslušných objektů. V oblasti B
se jedná o opatření na výstavby, rekonstrukce
nebo intenzifikace ČOV pro veřejnou potřebu
včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu
nebo vhodného řešení kalového hospodářství, na
výstavby, dostavby a rekonstrukce kanalizačních
systémů pro veřejnou potřebu. Alokovaná výše
finančních prostředků je 12 446 189 Kč, z toho

6 000 000 Kč pro oblast A a 6 446 189 Kč pro
oblast B. Žadatelem může být obec, svazek obcí
nebo právnická osoba definovaná v zásadách.
Povinnými přílohami žádosti jsou mimo jiné
pravomocné stavební povolení a smlouva o dílo
s dodavatelem prací. Maximální výše dotace
se poskytuje do 75 % celkových uznatelných
nákladů.
Veškeré podmínky pro poskytování dotací jsou
uvedeny v zásadách, které jsou včetně příloh
zveřejněny na www.kr-vysocina.cz > Krajský
úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu >
Odbor životního prostředí hospodářství a zemědělství > Oddělení vodního hospodářství >
Dotace a finanční prostředky v oblasti vodního
hospodářství. Výzva včetně zásad je zveřejněna
také na http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/.
 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz
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NEJAKTIVNĚJŠÍ INFORMAČNÍ CENTRA
JSOU NA VYSOČINĚ V PŘIBYSLAVI,
CHOTĚBOŘI A V TŘEBÍČI
Hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek v první polovině
dubna ocenil nejaktivnější Turistická informační centra působící na území Kraje Vysočina.
V roce 2015 návštěvníky měst
v Kraji Vysočina novinkami
zahrnuly nejvíce TIC v Přibyslavi, Chotěboři a v Třebíči.
„Cílem oceňování informačních
center je poukázat na práci lidí
podporujících informovanost
návštěvníků kraje a poděkovat
za šíři aktivit, které informační
centra v rámci svých služeb
nabízí, realizují a propagují,“
uvedl hejtman Kraje Vysočina. Soutěž vyhlásil druhým
rokem krajský odbor kultury,
památkové péče a cestovního
ruchu a krajská příspěvková
organizace Vysočina Tourism,
jež s TIC spolupracuje.
H o d n o c e n í p r á c e i n f o rmačních center v ycházelo

z jednoduchých počtů – počtu
zadaných kulturních, společenských a podobných akcí do krajské databáze, účasti pracovníků
na každoročním setkání center
a jejich zájmu o účast na vzdělávacích seminářích. Prostým
součtem jmenovaných položek
bylo stanoveno pořadí ve třech

kategoriích podle počtu obyvatel – tedy do 5 tisíc obyvatel, do
10 tisíc obyvatel a nad 10 tisíc
obyvatel. Celkem se hodnotily
čtyři desítky soutěžících.
Soutěž bude mít své pokračování i v příštím roce, dojde ale
ke změně způsobu hodnocení,
jež by mělo být spravedlivější.

Výsledky kategorie TIC do 5 000 obyvatel
1. Informační centrum, Přibyslav
2. Informační středisko města Kamenice nad Lipou
3. Turistické informační centrum, Pacov
Výsledky kategorie TIC 5 001 – 10 000 obyvatel
1. Informační centrum Chotěboř
2. Informační centrum, Polná
3. Turistické informační centrum, Bystřice nad Pernštejnem
Výsledky kategorie 10 001 a více obyvatel
1. Informační a turistické centrum Třebíč
2. Městské informační centrum, Havlíčkův Brod
3. Turistické informační centrum Jihlava

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
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Nově získané body budou přepočítávány podle speciálního vzorce
na tisíce obyvatel a vyhlašování

nejaktivnějších „íček“ proběhne
ve dvou kategoriích do pěti a nad
pět tisíc obyvatel.
Kraj Vysočina každoročně na
zkvalitnění služeb Turistických

informačních služeb poskytuje
dotace ve výši 1,5 milionu
korun. Letos o podporu zažádalo 36 subjektů.

 Zuzana Vondráková,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 353,
e-mail: vondrakova.z@kr-vysocina.cz

19. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ISSS/V4DIS 2016
Začátkem dubna se v Hradci Králové konala každoroční konference
ISSS/V4DIS 2016 – Internet ve státní správě a samosprávě. Tato
tradiční jarní akce je bezesporu nejvýznamnější akcí svého druhu ve
visegrádském regionu, kde se setkávají politici, hejtmani, primátoři,
vedoucí pracovníci ministerstev, šéfové státních organizací, poslanci
a hosté ze zahraničí se zástupci veřejné správy, odborníky, zástupci
akademické sféry a dodavateli technologií a služeb do oblasti
státní správy a samosprávy. Během dvou jednacích dní se na
konferenci zaregistrovalo přibližně 2 500 účastníků, zaznělo přes
200 přednášek a diskusí a představila se řada firem a organizací
včetně oficiální delegace několika tchajwanských společností pod
hlavičkou Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře.
Nejvýznamnějším hostem celé konference byla zástupkyně České
republiky v Evropské komisi Věra Jourová, kterou v Hradci Králové
na slavnostním setkání významných hostů konference v Klicperově
divadle přivítal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Komisařka
Jourová je v komisi zodpovědná za oblast spravedlnosti, otázky
rovnosti pohlaví a ochrany spotřebitelů, které zahrnují mimo
jiné velmi silnou problematiku ochrany osobních dat. Je členkou
týmu Digital Single Market Project, jenž intenzivně řeší digitální
problematiku v rámci jednotného trhu EU. Ve svém úvodním
projevu se komisařka Jourová soustředila právě na tuto agendu, když
hovořila hlavně o „…otázkách bezpečnosti a o tom, jak je digitální
sféra v dnešní době důležitá zejména proto, že musí čelit hrozbám,
které na nás číhají nejen zvenčí Evropské unie, ale bohužel i zevnitř.“

Kraj Vysočina byl už tradičně významným spoluorganizátorem
celé akce a každým rokem hraje stále významnější roli při přípravě
celkového programu konference. Přednáškový a diskusní blok ICT
ve zdravotnictví I. a II., týkající se problematiky elektronizace
zdravotnictví, byly tento rok opět v režii Kraje Vysočina.
Dvoudenní program byl jako každý rok doslova nabitý aktuálními
tématy, které zajímají každého, kdo se pohybuje v oblasti veřejné
správy a e-governmentu. Zejména pracovníci státní správy
a samospráv z přednášek a debat na konferenci čerpají cenné
informace, ke kterým se při své běžné pracovní činnosti jen
velmi těžko dostávají. Konferenci neoficiálně zahájil očekávaný
seminář věnovaný implementaci takzvaného nařízení eIDAS do
českého legislativního prostředí. Celé dva dny pak nepřetržitě
probíhaly přednášky týkající se aktuálního stavu e-governmentu,
důvěryhodných elektronických služeb, elektronické identity,
kyberbezpečnosti, elektronizace zdravotnictví, e-justice, veřejných
zakázek, a dalších zajímavých témat.
V případě zájmu jsou veškeré informace o proběhlé konferenci
k dispozici na www.isss.cz, a to včetně audio záznamů
nejvýznamnějších projevů a možnosti stažení všech prezentací.
 Klára Jiráková,
odbor informatiky,
tel.: 564 602 341,
e-mail: jirakova.k@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA VYHLÁSIL DVA GRANTOVÉ
PROGRAMY NA PODPORU PODNIKÁNÍ
Podnikatelé z Vysočiny mohou
opět dosáhnout na finanční
podporu z krajského rozpočtu.
Na svém březnovém zasedání
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
schválilo dva grantové programy Fondu Vysočiny, které směřují právě do rozvoje podnikatelského prostředí v regionu.
Jedná se o grantové programy
Inovační vouchery a Prodejny
regionálních produktů.
„Inovační vouchery jsou jedním
z nástrojů naplňování regionální
inovační strategie, jejímž cílem
je rozvoj inovačního potenciálu
kraje. V průběhu času je znát rostoucí zájem o tento grantový program, který umožňuje firmám

realizovat takové kroky inovačního procesu, jež nemohou
například z důvodu chybějícího
vybavení nebo znalostí provést
samy,“ vysvětluje krajský radní
pro oblast regionálního rozvoje
Martin Hyský.
O dotaci ve výši 50 až 200 tisíc
korun mohou žádat nejen podnikatelské subjekty sídlící v Kraji
Vysočina, ale i ty z ostatních
českých regionů, a to za podmínky, že výsledky daného projektu budou sloužit nebo budou
aplikovány v provozovně na
území Kraje Vysočina. Dotace
je směřována do odvětví zpracovatelského průmyslu (mimo
potravinářský) a vybraných

informačních a komunikačních
činností a je možné ji použít na
vývoj produktu, nákup procesu
nebo služby, testování nebo
měření, na využití výzkumného
zařízení, návrh či zhotovení prototypu a v neposlední řadě také
na analýzu vhodnosti použití
materiálu.
Druhým ze schválených programů je grantový program
Prodejny regionálních produktů.
Jeho cílem je podpora malých
podnikatelských subjektů, zaměřujících se na prodej regionálních
produktů, které jsou nebo se stanou součástí sítě Regionálních
prodejen na Vysočině. Dotaci
ve výši 30 až 150 tisíc korun je

možné použít na nákup vybavení nebo zařízení prodejny, na
stavební úpravy typu investice
nebo na technické zhodnocení,
realizované na vlastním majetku
žadatele.
Výzvy obou jmenovaných grantových programů jsou spolu
s kontakty a dalšími dokumenty
potřebnými k podání žádosti na
www.fondvysociny.cz. Žádosti
je možné podávat v termínu od
2. do 20. 5. 2016, konzultovat své
záměry mohou žadatelé už nyní.
 Iveta Fryšová,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 546,
e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz
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OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.
V KRAJI VYSOČINA
Letos si připomínáme 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Při příležitosti výročí narození této mimořádné osobnosti nejen národních dějin, ale i evropského formátu,
se v průběhu roku uskuteční po celé republice velká řada kulturních
akcí. Rovněž příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu připravily pro širokou
veřejnost bohatou a různorodou nabídku akcí na téma Karla IV.
Ačkoliv státotvorný, kulturní a duchovní odkaz Karla IV. přetrvává
až do současnosti, je žádoucí prohlubovat národní povědomí a posilovat vnímání potřeby kulturních hodnot, vzdělanosti a pocitu
sounáležitosti a v kontextu je propojovat s evropskými dějinami.
Aby byl oživen zájem o vlastní historii, je řada akcí zacílena na

žáky základních a středních škol. Mezi nepřeberným množstvím
aktivit pořádaných krajskými kulturními příspěvkovými organizacemi nechybí výstavy, přednášky, besedy, vzdělávací programy,
tematická čtení, koncerty, netradiční kostýmované prohlídky,
hudební a multižánrová vystoupení a další. Úplný výčet akcí
včetně bližších informací je k dispozici na webových stránkách
http://karel-700-vysocina.cz/.

Galerie výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě
• do 30. 6. 2016
Karel je COOL aneb Karel IV.
v komiksu
Výtvarná soutěž pro žáky 2. stupně
ZŠ a studenty SŠ, jejímž zadáním je
vytvořit komiks s vybranou událostí ze
života Karla IV. Soutěž bude zakončena
komorní výstavou nejlepších prací
v prostorách galerie v termínu 14. 10. –
27. 11. 2016.

• 13. 5. 2016 v 19.00 hod.
Slavnostní večer k 700. výročí narození Karla IV.
Komponovaný program spojující dobovou hudbu v podání souboru Solideo
a dramatizované čtení z kronik a vlastního životopisu Karla IV. v provedení
herců Horáckého divadla Jihlava zazní
v prostorách kostela Povýšení sv. Kříže
v Jihlavě.
• 27. 5. 2016 od 17.00 do 22.00 hod.
Muzejní a galerijní noc 2016
Komponovaný program zakončený
večerní filmovou projekcí známého
mu z i k álu No c n a K a rlšt ejně n a
Masarykově náměstí, připravený ve
spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny
a Městem Jihlava.
• 31. 5. 2016 v 17.00 hod.
Jihlava v době Karla IV. z pohledu
archeologie
Přednáška odborných pracovníků archeologického oddělení.
• 7. 6. 2016 v 17.00 hod.
Dny všední i sváteční v době Karla IV.
Přednáška s „oživenou historií“ provede
návštěvníky prostředím šlechtickým, ale
také vesnickým a městským, a to spolu
s ukázkami předmětů a oděvů používaných v polovině 14. století.
• 24. 6. 2016 v 20.30 hod.
Noc na Karlštejně
Představení známého muzikálu v podání
Divadelního souboru Karla Čapka
z Třeště v prostorách hradebního parkánu v Jihlavě.

Horácká galerie
v Novém Městě na Moravě
• do 30. 10. 2016
Karel IV.
Komorní instalace návrhu plastiky Karla
IV. pro Karolinum od sochaře Karla
Pokorného v Zámeckém kabinetu. Vedle
doprovodných textů o Karlu IV. bude
přiblížena i osobnost K. Pokorného, od
jehož narození v letošním roce uplynulo
125 let.
• 16. 6. 2016 v 17.00 hod.
Karel IV. a jeho doba
Komponovaný pořad s projekcí a hudebními ukázkami. Doba Karla IV. bude ve
třech blocích představena skrze následující témata: Fyzická podoba Karla
IV. a jeho portréty, Výtvarné umění
a Hudba.
Horácké divadlo Jihlava,
příspěvková organizace
• 7. 5. 2016 v 16.00 hod.
Pohádky na schodech – Král králů
Karel IV. aneb Neobyčejný život
Sám Karel IV. a jeho tatínek Jan
Lucemburský budou dětem vyprávět
o tom, jaké to je, když se jeden narodí
jako král.
Čtou a vypráví: Lukáš Matěj a Josef
Kundera
• 21. 5. 2016 v 16.00 hod.
Pohádky na schodech – Po stopách
Karla IV.
Poh á d kové put ová n í p o Ev r o p ě
i Čechách, po místech, která Karla IV.
ještě pamatují, je plné královských
příběhů.
Čtou a vypráví: Lukáš Matěj, Josef
Kundera a Tereza Otavová

Krajská knihovna Vysočiny
• 4.–31. 5. 2016
Soutěžní testík pro děti na téma
Karel IV.
• 5.–31. 5. 2016
Karel IV.
Přiblížení výročí Karla IV. čtenářům knihovny pravidelnou nabídkou
vybraných knih a výstava v jednotlivých odděleních knihovny (Studovna,
Dětské oddělení).
• 10. 5. 2016
Karel IV.
Zážitkové workshopy (storytelling) pro
2. stupeň ZŠ (Dětské oddělení).
• 5.–30. 6. 2016
V ě d o m o s t n í t e s t í k v z t a h uj í c í
se k osobnosti a době Karla IV. pro
dospělé čtenáře
Lístky s perličkami a bonmoty o Karlu
IV. na oddělení pro dospělé čtenáře.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace
• 12. 5. 2016
Karel IV., církev a klášterní život na
Havlíčkobrodsku (Pohled, Vilémov)
Přednáška představí vztah Karla IV.
k církvi a její působení v našem regionu. Vzhledem k přítomnosti klášterů
v Pohledu a Vilémově bude pozornost
věnována také životu klášterní komunity a jejím vztahům k okolí.
• 19. 5. 2016
Dny všední i sváteční v době
Karla IV.
Přednáška s „oživenou historií“ provede
návštěvníky prostředím šlechtickým,
ale také vesnickým a městským, a to
spolu s ukázkami předmětů a oděvů
používaných v polovině 14. století.
Muzeum Vysočiny Jihlava,
příspěvková organizace
• do 5. 6. 2016
Karel IV. a jeho doba
Výst ava poř á d a ná ve spolupr áci
se Státním okresním archivem Jihlava,
která připomíná nejen tohoto nejvýznamnějšího lucemburského panovníka na českém trůně, ale i ostatní
členy rodu Lucemburků a období jejich
panování.

 Jana Komínová,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 249,
e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz

Muzeum Vysočiny Pelhřimov,
příspěvková organizace
• 11. 5. 2016 v 17.00 hod.
Karel IV. a česká města
Méně známou kapitolou vlády Karla
IV. v českých zemích je Karlův vztah
k městům a k jejich obyvatelům. Již
v době, kdy byl moravským markrabětem a správcem Českého království,
vydal několik desítek listin pro města
a jejich obyvatele a propůjčil jim mnoho
různých práv, milostí i výsad. Role měst
v jeho politice byla důležitá i později.
Přednáška se pokusí zodpovědět, jaký
byl konkrétní dopad jeho aktivit v této
oblasti.

• 4. 6.–31. 7. 2016
Historické dudy
Unikátní tematická výstava historických
hudebních nástrojů se zaměřením na
13.–17. stol. představí dudy zhotovené podle
dobové ikonografie. Prezentován bude
také nástroj používaný na dvoře Karla IV.
Součástí výstavy bude také zvukový doprovod s nahrávkami jednotlivých hudebních
nástrojů.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková
organizace
• 16. 5.–3. 6. 2016
Toho bohdá nebude!
Edukační program pro školy se zaměří na
mladá léta budoucího českého krále a římského císaře Karla IV.
• 6. 6. 2016
Dějepravné soutěžení Toho bohdá nebude!
aneb Jan Lucemburský a mládí Karla IV.
12. ročník soutěže v historických znalostech
a dovednostech pro čtyř až šestičlenná
družstva z jednotlivých škol. Na soutěžící
čeká přibližně 20 stanovišť, kde zábavnou
formou prokážou nejen své znalosti, ale
také šikovnost a schopnost reagovat na
nečekané situace.
• 25. 6. 2016 v 19.00 hod.
Muzikál Noc na Karlštejně
Představení známého muzikálu v podání
Divadelního souboru Karla Čapka z Třeště
v prostorách nádvoří zámku.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková
organizace, pobočka Muzeum řemesel
Moravské Budějovice
• 13.–20. 5. 2016
Karel IV. – našima očima
Tematická výstava výtvarných prací žáků
ZŠ a regionálních výtvarníků na téma Karel
IV. a jeho doba.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
• 12. 5. 2016 v 17.00 hod.
Umění doby Karla IV.
Přednáška představí širší kulturní kontext
umělecké tvorby v polovině 14. století
v ostatních částech Evropy, zejména Francii
a Itálii.
• 19. 5. 2016 v 17.00 hod.
Umění na dvoře Karla IV.
Přednáška se zaměří na konkrétní podobu
kulturního dění přímo v centru říše,
na dvoře Karla IV.
• 27. 5. 2016 od 17.00 do 22.00 hod.
Muzejní a galerijní noc 2016
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BEZPEČNOU VYSOČINU ODSTARTOVALA PRVNÍ
PREVENTIVNĚ BEZPEČNOSTNÍ AKCE
Projekt Bezpečná Vysočina za
sebou sice nemá dlouhou historii,
ale existují stovky důvodů,
proč navázat na jeho loňský
první ročník. „Bezpečnostně
preventivní akce pořádaná Krajem
Vysočina a partnery zastřešuje
desítky akcí, se kterými se bude

veřejnost ve svém městě, okolí, ve
školách i na silnicích celý půlrok
setkávat. První letošní akce –
silniční kontrola za přítomnosti
žáků jihlavské základní školy
na Křížové ulici – odstartovala
šňůru připravených akcí v podobě
vážení nákladních vozidel,

jízd zručnosti, bezpečnostních
roadshow a osvětov ých
přednášek,“ informuje náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast dopravy Libor Joukl.
Malým průvodcem řadou aktivit
Bezpečné Vysočiny je také
příručka, která nabízí kompletní

výčet termínů a akcí, jež jsou
v následujících měsících pro
veřejnost na Vysočině připraveny.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Akce Bezpečná Vysočina 2016
Termín

Název akce

24., 25., 26. květen Kinematovlak s bezpečnostním programem

Místo
Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Pelhřimov

2.–3. červen

Cyklista Vysočiny–krajské finále soutěže

Zimní stadion Jihlava

3., 4., 5. červen

Plnou parou Vysočinou

Projede Jihlavou, Havlíčkovým Brodem, Žďárem nad
Sázavou a dalšími městy.
Jízdní řády budou k dispozici na www.kr-vysocina.cz

červenec–srpen

Telčské parní léto

Trasy Telč - Kostelec, Třešť, výlety do Slavonic a Telč Dačice. Jízdní řády od 15. května na www.cd.cz/zazitky

září–říjen

Bezpečnostní roadshow

4. září Havlíčkův Brod, 11. září Pelhřimov, 18. září Polná,
25. září Žďár nad Sázavou a 2. října Třebíč

22. září

Den komunální techniky

Jihlava

POVINNOSTI OBCÍ PODLE ZÁKONA
O VODOVODECH A KANALIZACÍCH
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí
a zemědělství, upozorňuje obce na plnění povinností, které
jsou vlastníkům vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou
potřebu stanoveny zákonem o vodovodech a kanalizacích
(zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů). Jed ná se zejména o následující
povinnosti:
• Zajistit plynulé a bezpečné provozování vodovodu nebo
kanalizace, v y tvářet rezer v u finančních prostředk ů
na jejich obnovu (plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací) a dokládat jejich využití.
• Provozovat vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními
předpisy, schváleným kanalizačním řádem, podmínkami
stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních
úřadů a v souladu s uzavřenými smlouvami.
• Upravit vzájemná práva a povinnosti vlastníků vodovodů
nebo kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich
částí provozně souvisejících, písemnou dohodou.
• Uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění
odpadních vod s odběratelem. Tuto písemnou smlouvu
u zavírá provozovatel, pok ud je k tomu vlast níkem
zmocněn.
• Zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací, a to na dobu nejméně deseti let.

• Zajistit na své náklady průběžné vedení majetkové evidence
svých vodovodů a kanalizací a na své náklady zajistit
průběžné vedení provozní evidence, kterou tvoří záznamy
o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných
jako voda dodávaná vodovody, výkresová dokumentace
vodovodu nebo kanalizace, nákladové listy, cenové
kalkulace, plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné
vody, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, provozní
deník a provozní řády.
• Předávat vodoprávnímu úřadu obce s rozšířenou působností
vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací
a z jejich provozní evidence, stanovené prováděcím
právním předpisem, a to každoročně vždy do 28. února za
předcházející kalendářní rok.
• Požádat krajský úřad o vydání povolení k provozování
vodovodu nebo kanalizace. Identifikace vodovodů nebo
kanalizací uvedených v žádosti musí být v souladu s údaji
uvedenými v majetkové evidenci.
• Zveřejnit každoročně nejpozději do 30. dubna kalendářního
roku porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových
předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti
v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl vyšší
než 5 % kalkulovaných hodnot musí být zdůvodněn.
Vyúčtování musí vlastník vodovodu nebo kanalizace ve
stejném termínu zaslat Ministerstvu zemědělství.
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• V případě zjištění zhoršení jakosti dodávané vody tento
fakt bez prodlení oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví
a krajskému úřadu.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Kraje Vysočina
v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství,
oddělení vodního hospodářství.

Neplnění výše uvedených povinností je podle zákona
o vodovodech a kanalizacích správním deliktem, za který
se vlastníkovi, případně provozovateli, uloží pokuta.

 Jaroslav Mikyna,
odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Závěrem uvádíme, že vlastník vodovodu nebo kanalizace může
uzavřít smlouvu o provozování vodovodu nebo kanalizace
s provozovatelem. Jestliže vlastník provozuje vodovod nebo
kanalizaci svým jménem a na vlastní odpovědnost, vztahují
se na něj všechna práva a povinnosti provozovatele.

 Iva Olšanová,
odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 266, e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz

BRODSKÉ HBH ODPADY, PRVNÍ BRNĚNSKÁ
STROJÍRNA VELKÁ BÍTEŠ A STŘEDNÍ ŠKOLA
V CHOTĚBOŘI ZÍSKALY HISTORICKY PRVNÍ OCENĚNÍ
ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST
Zástupci organizací, které uspěly
v soutěži o Cenu hejtmana Kraje
Vysočina za společenskou odpovědnost, si v pondělí 18. dubna
v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě
převzali z rukou hejtmana kraje
Ji ř í ho Běhou n k a or ig i nál n í
ocenění. V historicky prvním
ročníku soutěže byla oceněna
v kategorii Soukromý sektor do
250 zaměstnanců firma HBH
odpady, s. r. o. Za velké firmy nad 250 zaměstnanců získala zlato
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., za veřejný sektor
sbírala gratulace za první místo Vyšší odborná škola, Obchodní
akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř a v
kategorii obcí skončilo na jediném druhém místě město Žďár
nad Sázavou.
„Do historicky prvního ročníku ankety se v rámci všech kategorií
přihlásilo 26 organizací. To svědčí o tom, že téma společenské
odpovědnosti není organizacím, které významně působí na území
Kraje Vysočina nebo jejichž sídlo se nachází na území Kraje
Vysočina, lhostejné. Mezi oceněnými jsou mimo jiné klíčoví
zaměstnavatelé, kterým není lhostejná přítomnost ani budoucnost
jejich existence s tím, že jsou připraveni a ochotni dělat něco na
rámec svých povinností, “ uvedl hejtman Jiří Běhounek s tím, že
integrace sociálních, environmentálních, etických a lidskoprávních zájmů vyžaduje nemalé úsilí, nicméně má smysl a přináší
konkrétní výsledky.
Odborná porota hodnotila rozsah poskytnutých informací o dosažených výsledcích v roce 2015. Zaměřovala se na činnosti organizací v oblasti regionální, sociální, ekonomické a environmentální
odpovědnosti. Vítězové jednotlivých kategorií na 1. až 3. místě si
převzali originální skleněnou plastiku, kterou speciálně pro tuto
soutěž vytvořil v limitované sérii David Lhota, student 3. ročníku
Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a střední odborné
školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou. „Inspirací byla
barevnost loga Kraje Vysočina modrá a zelená, ale také základní
vlastnosti skla a možnost barevných efektů,“ prozradil David.

Vítězové soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost 2015
Soukromý sektor – zaměstnavatelé do 250 zaměstnanců
1. místo: HBH odpady, s. r. o.
2. místo: Rodinný pivovar BERNARD, a. s.
3. místo: VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
Soukromý sektor – zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců
1. místo: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
2. místo: MANN+HUMMEL (CZ), s. r. o., a MANN+HUMMEL
Service, s. r. o.
3. místo: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Veřejný sektor – obce
2. místo: Městský úřad Žďár nad Sázavou
Veřejný sektor – ostatní
1. místo: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné
učiliště technické Chotěboř
2. místo: Chaloupky, o. p. s., školské zařízení pro zájmové a další
vzdělávání
3. místo: Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Kromě originální plastiky zároveň získali první tři v každé kategorii
oprávnění používat známku Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za
společenskou odpovědnost a také logo Ceny hejtmana Kraje Vysočina
za společenskou odpovědnost.
„Kraj Vysočina je odpovědný za rozvoj území a má zájem na rozvíjení
principů, které definice společenské odpovědnosti vymezují. Proto
chtěl vyhlášením soutěže přispět k osvětě v této oblasti a podpořit
a ocenit ty firmy a organizace, jež tento odpovědný přístup aplikují
ve své práci, a to tak, aby motivovaly i další organizace a podniky
k následování,“ vysvětlil ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
Zdeněk Kadlec. Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro
oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má
i od Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie
školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education.
 Monika Brothánková, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz
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Druhá polovina května
a první polovina června patří
z pohledu kulturních událostí
už více než deset let Festivalu
muzejních nocí, a to na celém
území České republiky.
Poprvé se po vzoru jiných
evropských měst k této aktivitě
připojilo Národní muzeum
Pražskou muzejní nocí v roce
2004.
Od roku 2005 festival organizačně zajišťuje Asociace
muzeí a galerií České republiky,
z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním
muzeem, a zastřešuje tak akce
všech muzeí a galerií, které
se v České republice v daném
roce k Festivalu muzejních nocí
oficiálně přihlásí.
Zájem organizací, ale i samotných návštěvníků, o účast na festivalu, jehož smyslem a cílem je
především propagace a popularizaci muzejnictví, každoročně
stoupá. Letošní XII. ročník má
na svém seznamu už 492 přihlášených institucí ze 176 měst,
které v rozmezí od 20. května
do 11. června 2016 nabídnou
prohlídky svých stálých expozic
a aktuálních výstav v netradičních podvečerních a večerních
hodinách, a to včetně bohatého doprovodného kulturního
programu. Stoupající trend
zájmu ze strany zúčastněných
i účastníků zaznamenává také
Kraj Vysočina. Ke krajským
muzeím a galeriím se přidávají muzea a galerie, jejichž

zřizovateli jsou města a obce,
ale i soukromé fyzické či právnické osoby, a na doprovodném
programu spolupracují další
kulturní a vzdělávací instituce,
knihovny, školy, ale i řemeslníci, výtvarníci, hudební a divadelní soubory.
Od 4. ročníku má Festival
muzejních nocí i své národní
zahájení, které probíhá ve
spolupráci s Asociací krajů
ČR a některým z krajů České
republiky. V letošním roce
se národní zahájení festivalu
uskuteční v pátek 20. května
2016 v prostorách Středočeského muzea v Roztokách
u Prahy a XIII. ročníkem Pražské muzejní noci v sobotu
11. června 2016 se oficiálně
muzejní noci 2016 uzavřou.
Podrobnější informace,
seznam všech přihlášených
muzeí a galerií, základní program, ale i mnoho zajímavostí o festivalu je k dispozici na webových stránkách
www.muzejninoc.cz, přičemž
aktuální informace jsou zveřejňovány na webových stránkách jednotlivých přihlášených
organizací.
Festival muzejních nocí navazuje na Mezinárodní den muzeí,
který každoročně připadá na
18. května.
 Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 382,
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

PELHŘIMOV 13. 5., 17.00–22.00
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
17.00–23.00, Horácká galerie
v Novém Městě na Moravě

20. 5.

2016

NA VYSOČINĚ VRCHOLÍ PŘÍPRAVY
NA XII. ROČNÍK FESTIVALU MUZEJNÍCH NOCÍ 2016

XII. F E S TI VA L MUZE JNÍCH NOCÍ 2016
JIHLAVA 27. 5.
17.00–22.00, Muzeum Vysočiny Jihlava
a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
HAVLÍČKŮV BROD 3. 6.
17.00–24.00 (muzeum), 18.00–24.00 (galerie)
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY POŘÁDÁ

KONCERT NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ

PŘED MUZEJNÍ A GALERIJNÍ NOCÍ

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 3. 6.
19.00–21.00, Muzeum řemesel M. Budějovice
TŘEBÍČ 10. 6.
18.00–23.00, Muzeum Vysočiny Třebíč
Festival muzejních nocí 2016 pořádá
Asociace muzeí a galerií České republiky
s podporou Ministerstva kultury ČR.

www.muzejninoc.cz

CVIČENÍ BLACKOUT 2016:
30 CVIČNÝCH HODIN BEZ ELEKTRICKÉ ENERGIE
Hejtman Kraje Vysočina a předseda Krizového štábu Kraje Vysočina Jiří Běhounek 27. dubna 2016 v pozdních odpoledních hodinách
ukončil celodenní štábní cvičení složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina na výpadek elektrické energie velkého
rozsahu, takzvaný blackout.
„V rámci cvičení jsme prověřili jednu z nejobávanějších krizových
situací, kterou můžeme ve vyspělé společnosti zcela závislé na dodávce
elektrické energie znamenat. První zřejmé závěry jsme prodiskutovali

ještě před ukončením cvičení, další doporučení pro zlepšení připravenosti, která vyplynula z aktivit členů krizového štábu, budou následovat během několika dní a poté také na společném projednání všech

číslo 05/2016

strana 7

ZPRAVODAJ

aktérů s určitým časovým odstupem. Závěry: počínaje zásobováním
občanů pitnou vodou prostřednictvím vodárenských společností až
po organizační podmínky výdeje potravin včetně ochrany výdejních
míst, které umí zajistit Policie ČR,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek.
Jedním ze zásadních poznatků, které cvičení jasně ukázalo, že ne
všechny organizace, u kterých je to důležité, disponují dostatečnými
záložními zdroji elektrické energie. Podle hejtmana je do budoucna
nezbytné vyřešit logistiku zásobování pohonnými hmotami a jejich
přepravu na místo určení. V této souvislosti bylo upozorněno například
na nedostatek kanystrů pro dodávku pohonných hmot pro agregát
řešící výrobu elektrické energie v sídle Kraje Vysočina. Pozornost
musí být věnována také zjištění výpadků komunikace mezi urgentními

příjmy nemocnic v postižené lokalitě a zdravotnickou záchrannou
službou. Tento stav bude do budoucna pojištěn záložní komunikací
přes vysílačky.
Hlavní cíle cvičení byly podle slov hejtmana Kraje Vysočina Jiřího
Běhounka splněny – ověřena byla reakce a akceschopnost krizových
orgánů a dalších součinnostních organizací. „Děkuji všem více než
dvěma stovkám lidí, kteří se do cvičení zapojili a pomohli nám
definovat řadu skutečností, jejichž zapracování do krizových plánů
nám pomůže přirozeně a rychleji řešit tento typ mimořádné situace,“
doplnil hejtman Jiří Běhounek.
 Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krizového štábu Kraje Vysočina,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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DOTACE NA ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ
Z ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2017
V letošním roce bude odbor
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
K r aje Vyso či na (d ále t éž
„OÚPSŘ“) opět přijímat žádosti
o dotaci na zpracování územních plánů.
Dotace pro rok 2017 budou přijímány a poskytovány dle Zásad
č. 05/15 schválených dne 12. 5.
2015 zastupitelstvem kraje (dále
jen „zásady“). Připomínáme
proto obcím kraje, které chtějí

o dotaci na zpracování územního plánu na rok 2017 požádat,
že termín pro podávání žádosti
je do 30. září 2016. Za včasně
podanou žádost se považuje
i ta žádost, jež bude nejpozději
30. září 2016 podána k poštovní přepravě, odeslána datovou schránkou nebo e-mailem
se zaručeným elektronickým
podpisem.
Žádosti o dotaci se předkládají
odboru územního plánování

a stavebního řádu Krajského
úřadu Kraje Vysočina v jednom vyhotovení na předepsaném formuláři a včetně příloh
uvedených v zásadách. Text
zásad a potřebné formuláře jsou
obcím k dispozici na odboru
územního plánování a stavebního řádu (L. Ryšavá, kancelář
C 1.08, tel. 564 602 270) a dále
na webových stránkách kraje
www.kr-vysocina.cz >Téma
> Portál územního plánování

a stavebního řádu > Financování ÚPD a jejich změn >
Dotace na pořízení ÚPD nebo
www.kr-vysocina.cz > Téma >
Finance > Zásady zastupitelstva
Kraje Vysočina > Rok 2015.
 Lenka Ryšavá,
odbor územního plánování
a stavebního řádu,
tel.: 564 602 270,
e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Obce a kraje
V částce 41/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 4. 2016 byl pod
č. 106 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zákon
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,
o Hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
Hlavním cílem novely zákona
je řešení sporných hranic obcí,
které vznikly nesouladem území
obce s katastrálním členěním či
absencí vlastního katastrálního
území obce. Vedle toho návrh ruší
povinnost obce, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 %
občanů obce hlásících se k národnosti jiné než české, zřizovat
výbor pro národnostní menšiny
(obdobně v případě kraje, kde jde
o 5 % občanů kraje). Obec výbor
povinně zřídí, jen pokud o to
písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny.
Novela zákona dále umožňuje
obcím, městským částem a obvodům, krajům a Hlavnímu městu
Praha ocenit významné životní
události svých občanů. Novela
zákona také přináší harmonizaci
se soukromoprávní rekodifikací.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2016.
Elektronická evidence tržeb
V částce 43/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 4. 2016 byly
publikovány pod č. 112 zákon
o evidenci tržeb a pod č. 113
zákon, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím
zákona o evidenci tržeb.
Cílem zákona je získání informací, které zabezpečí lepší
správu daní, a to zejména daní
z příjmů a DPH.
Zákony nabývají účinnosti dnem
1. 12. 2016 (část 1. 9. 2016, část
zákona č. 113/2016 Sb. dnem
1. 5. 2016)

Seznam zboží s regulovanými
cenami
V částce 38/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 3. 2016 bylo pod
č. 95 publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru
MF č. 01/2016, kterým se mění
seznam zboží s regulovanými
cenami.
Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 12/2015 ze
dne 30. listopadu 2015 a nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2016.
BOZP a inspekce práce
V částce 36/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 3. 2016 byl pod
č. 88 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005
Sb., o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů, zákon
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona zvyšuje požadavky na odbornou způsobilost
fyzické osoby k zajišťování
úkolů v prevenci rizik či k činnostem koordinátora BOZP na
staveništi. MPSV povede evidenci odborně způsobilých osob.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 5. 2016 (část 1. 4. 2016).
Podporované zdroje energie
V částce 41/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 4. 2016 byl pod
č. 107 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Cílem novely zákona je oprava

nedávné novelizace zákona tak,
aby odpovídala původnímu
záměru vlády. Výjimka v § 4
odst. 12 zákona se má vztahovat nikoli na výrobce, který
vyrábí elektřinu z bioplynu, ale
na výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů.
Ustanovení § 6 odst. 5 zákona
se nemá použít pro výrobce,
který vyrábí elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby
elektřiny a tepla, jehož hlavním
předmětem činnosti je zemědělská výroba.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Stavební spoření
V částce 41/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 4. 2016 byl pod
č. 104 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 96/1993 Sb.,
o stavebním spoření a státní
podpoře stavebního spoření
a o doplnění zákona České
národní rady č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění
zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Cílem novely zákona je omezit
administrativu spočívající v nutnosti žádat soud o souhlas při
ukončení stavebního spoření
nezletilých dětí ze strany jejich
zákonných zástupců.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Řidičské průkazy
V částce 30/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 3. 2016 byla pod
č. 75 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů
č. 31/2001 Sb., o řidičských
průkazech a o registru řidičů, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
vyhlášení (část 1. 1. 2017).
Řízení motorových vozidel
V částce 30/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 3. 2016 byla pod
č. 76 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška

Ministerstva dopravy a spojů
č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
zákona č. 478/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Pravidla silničního provozu
V částce 33/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 21. 3. 2016 byla pod
č. 84 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Odpady
V částce 32/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 21. 3. 2016 byla pod
č. 83 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Katalog odpadů
V částce 38/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 3. 2016 byla
pod č. 93 publikována vyhláška
o Katalogu odpadů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 4. 2016.
Nebezpečné odpady
V částce 38/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 3. 2016 byla
pod č. 94 publikována vyhláška
o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 4. 2016.
Horní zákon
V částce 36/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 3. 2016 byl pod
č. 89 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného
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bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona si klade za cíl
změnu poměru rozdělení příjmů
z úhrad z vydobytých nerostů
mezi státní rozpočet České
republiky a obce a navýšení
příjmů z úhrad z vydobytých
nerostů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Shoda výrobků na trh
V částce 36/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 3. 2016 byl
pod č. 90 publikován zákon
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Nový zákon upravuje postup
státních orgánů při ochraně
trhu před výrobky, které by
mohly ohrozit veřejný zájem,
zejména život, zdraví, majetek
nebo životní prostředí.
Zákon nabývá účinnosti dnem
15. 4. 2016 (část 12. 6. 2018).
Technické požadavky na
výrobky
V částce 36/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 3. 2016 byl pod

ZPRAVODAJ
č. 91 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé
další zákony.
Novela zákona odkazuje na nový
zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, pokud jde o oznamování subjektů oprávněných
provádět činnosti oznámeného
subjektu při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků s označením CE,
práva a povinnosti těchto subjektů, jejich kontrolu a sankce
za porušení jejich povinností,
a postup při pozastavení, omezení nebo odvolání oznámení,
včetně informačních povinností
souvisejících s oznamováním.
Zákon nabývá účinnosti dnem
15. 4. 2016.
Volby do parlamentu
V částce 44/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 4. 2016 byl pod
č. 114 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
a ostatní volební zákony.
Novela zákona upravuje volební
obvody a reflektuje zrušení
některých vojenských újezdů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Zaměstnanost
V částce 40/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 4. 2016 byla pod
č. 101 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška
č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
20. 4. 2016.
Evropsky významné lokality
V částce 29/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 18. 3. 2016 bylo
pod č. 73 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 5. 2016.
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NATURA 2000
V částce 29/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 18. 3.
2016 byla pod č. 74 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů,
v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění
vyhlášky č. 390/2006 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 4. 2016.
Rekreační plavidla a skútry
V částce 39/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 3. 2016 bylo
pod č. 96 publikováno nařízení
vlády o rekreačních plavidlech
a vodních skútrech.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 15. 4. 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. 2/2016 konaného dne 29. 3. 2016
Usnesení 0065/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0066/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
Ing. Radovana Necida a Josefa Komínka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0067/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0068/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0069/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje udělit
Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok
2015 dle materiálu ZK-02-2016-04, př. 2.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 18. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0070/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje cenu
Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina osobnostem dle materiálu ZK-02-2016-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 9 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0071/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, neinvestiční dotaci SH ČMS – Krajské
sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ: 86553216, ve výši 1 700 000 Kč
dle materiálu ZK-02-2016-06, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-02-2016-06, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2016
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Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0072/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na
opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2016-07,
př. 1, rozhoduje * poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana
a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, v celkové výši
1 661 170 Kč obcím na opravy a repase mobilní požární techniky
jednotek sborů dobrovolných hasičů * Město Červená Řečice, IČ:
00248045, 160 000 Kč * Obec Přibyslavice, IČ: 00290203, 249 890
Kč * Město Kamenice nad Lipou, IČ: 00248380, 245 690 Kč * Obec
Kožlí, IČ: 00267678, 200 000 Kč * Městys Štoky, IČ: 00268356,
158 600 Kč * Obec Onšov, IČ: 00511609, 200 000 Kč * Město
Světlá nad Sázavou, IČ: 00268321, 203 050 Kč * Město Černovice,
IČ: 00248037, 243 940 Kč dle materiálu ZK-02-2016-07, př. 2 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-07, př.
2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, o částku 161 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 161 200 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0073/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok
2016 dle materiálu ZK-02-2016-08, př. 1, rozhoduje * poskytnout
dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti veřejného pořádku, na realizaci projektů v rámci Programu
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu
ZK-02-2016-08, př. 2, na základě smluv o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-02-2016-08, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
dle materiálu ZK-02-2016-08, př. 3.
odpovědnost: OSH, EO, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0074/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce
2016 dle materiálu ZK-02-2016-09, př. 1, a materiálu ZK-022016-09, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0075/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 –
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), dobročinnému fondu
ViZa dle materiálu ZK-02-2016-10, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor,
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0076/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení
č. 0574/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2015, schvaluje upravené
odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-11, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava,
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příspěvkové organizace
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0077/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od
příspěvkových organizací (ORG 352250) o částku 8 300 232,79 Kč
v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Nemocnici Nové
Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na předfinancování
projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového
centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina, položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický,
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0078/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o ručení dle materiálu ZK-02-2016-13, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč,
příspěvkové organizace, termín: 6. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0079/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje
souhlas s realizací plánovaného projektu Nákup techniky pro ZZS
KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám dle materiálu
ZK-02-2016-14, př. 2, schvaluje * převod finančních prostředků
ve výši max. 54 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Nákup
techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám
s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle
aktuální potřeby projektu, a to za předpokladu, že bude projekt
řídicím orgánem IROP schválen * závazek Kraje Vysočina týkající
se spolufinancování schváleného projektu Nákup techniky pro ZZS
KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám z rozpočtu Kraje
Vysočina ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor analýz a podpory řízení,
odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje
Vysočina, příspěvkové organizace, termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0080/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s realizací plánovaného projektu Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace,
předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu
a se spolufinancováním povinné spoluúčasti žadatele v souladu
s materiálem ZK-02-2016-15, př. 2, schvaluje finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt Pořízení
zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice
Třebíč, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem ZK-022016-15, př. 2, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu v celkové jeho výši 193 mil. Kč poskytnutím
zápůjčky včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu
před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního
programu.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0081/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s realizací plánovaného projektu Modernizace perinatologického centra
II. stupně Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu,
schvaluje finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený
projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně Nemocnice
Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem
ZK-02-2016-16, př. 2, předkládaného do Integrovaného regionálního
operačního programu v celkové výši 9 000 000 Kč poskytnutím
zápůjčky včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před
obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový,
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0082/02/2016/ZK – Zastupitelstva kraje souhlasí
s realizací plánovaného projektu Obnova přístrojového vybavení
v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Nemocnice Nové Město na
Moravě, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného
regionálního operačního programu, schvaluje finanční závazek
Kraje Vysočina předfinancovat první etapu schváleného projektu,
a to zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné
péče Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace,
v souladu s materiálem ZK-02-2016-17, př. 2, předkládaného do
Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši
47 mil. Kč poskytnutím zápůjčky včetně závazku průběžné úhrady
nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt
schválen řídicím orgánem.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín:
29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0083/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
skutečnost, že výběr dodavatele zemního plynu a elektrické energie
pro Kraj Vysočina jím zřízené příspěvkové organizace na rok 2017
bude proveden prostřednictvím otevřeného nadlimitního řízení s hodnocením prostřednictvím elektronické aukce, schvaluje odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky na výběr dodavatele zemního plynu v roce
2017 dle materiálu ZK-02-2016-18, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ, termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0084/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu
Profesionální a bezpečný úřad ve výši 230 tis. Kč * převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na
zvláštní účet určený na financování projektu Profesionální a bezpečný
úřad ve výši max. 800 tis. Kč, a to za předpokladu, že žádost o podporu projektu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti
a formálních náležitostí poskytovatelem dotace.
odpovědnost: OAPŘ, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0085/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období
leden–prosinec 2015 dle materiálu ZK-02-2016-20, př. 1.
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odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 31. března 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0086/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015
do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-02-201621, př. 1, rozhoduje * poskytnout dar Krajskému ředitelství policie
kraje Vysočina, IČ: 72052147, ve výši 3 000 000 Kč dle materiálu
ZK-02-2016-21, př. 2 * poskytnout dar FC Vysočina Jihlava, a. s.,
IČ: 26217350, ve výši 1 400 000 Kč dle materiálu ZK-02-2016-21,
př. 3 * schvaluje zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz
u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-201621, př. 1, a materiálu ZK-02-2016-21, př. 5.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu,
odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sekretariátu hejtmana,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Usnesení 0087/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
zrušit usnesení č. 0582/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2015, kterým bylo
rozhodnuto uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi
Krajem Vysočina a Obcí Olešná.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0088/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina,
Městem Havlíčkův Brod a Vodovody a kanalizacemi Havlíčkův Brod,
a. s., dle materiálu ZK-02-2016-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0089/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje
Vysočina u § 6402 – Finanční vypořádání minulých let a položky
2229 – Ostatní přijaté vratky transferů o částku 14 800 000 Kč při
současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava,
§ 2212 – Silnice, a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím o částku 14 800 000 Kč s určením pro
Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci,
na údržbu silnic v roce 2016 * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek
na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, o částku 14 800 000 Kč s určením na údržbu silnic
v roce 2016.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0090/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce
II/353 Nové Veselí – obchvat dle materiálu ZK-02-2016-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OM, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0091/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
zrušit usnesení 0586/07/2015/ZK, týkající se Odůvodnění veřejné
zakázky na služby Vysokorychlostní kontrolní vážení v Kraji
Vysočina * schválit Odůvodnění veřejné zakázky Komplexní telematický systém pro kontrolní vážení vozidel v rozsahu materiálu
ZK-02-2016-116, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0092/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina
a Městem Jemnice dle materiálu ZK-02-2016-117, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0093/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
úplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2016-26, př.
1, v k. ú. Šlapanov z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru
nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu
ve výši 50 Kč/m2 * převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu
ZK-02-2016-26, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Šlapanov, schvaluje * dodatek č. 1400 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2016-26, př. 3 * dodatek č. 1401 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2016-26, př. 4 * dodatek č. 1402 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2016-26, př. 5 * dodatek č. 1403 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2016-26, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0094/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0105/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 tak, že materiál
ZK-02-2007-20, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-02-2016-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0095/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0578/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012 tak, že materiál
ZK-08-2012-42, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-02-2016-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0096/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0081/02/2008/ZK ze dne 25. 3. 2008 ve znění
usnesení č. 0588/07/2014/ZK ze dne 16. 12. 2014 tak, že materiál
ZK-07-2014-41, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-02-2016-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0097/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení zastupitelstva kraje 0017/01/2014/ZK ze dne 4. 2.
2014 tak, že materiál ZK-01-2014-14, př. 2, se nahrazuje materiálem
ZK-02-2016-30, př. 2, schvaluje dodatek č. 1404 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2016-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0098/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0194/03/2015/ZK ze dne 12. 5. 2015 tak, že text
* Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést darem nově oddělené
pozemky dle GP č. 79-695/2011, 85-1295/2012 a 78-1316/2011 pro k.
ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 1, tab. 1,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybníček * nabýt darem
nově oddělený pozemek dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček
u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 1, tab. 2, z vlastnictví
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obce Rybníček do vlastnictví Kraje Vysočina * úplatně nabýt nově
oddělený pozemky dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů
v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 2, z vlastnictví osob aktuálně
evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina za
dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 * bezúplatně nabýt nově
oddělený pozemek dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů
v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 3, z vlastnictví České republiky
a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha,
IČ: 69797111, do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek
č. 1264 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 5 * dodatek č. 1265 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 6 * dodatek
č. 1266 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 7 * dodatek
č. 1267 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 8, se nahrazuje
textem * Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést darem nově oddělené
pozemky dle GP č. 100-509/2015, 85-1295/2012 a 78-1316/2011 pro
k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-02-2016-31, př. 1,
tab. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybníček *
nabýt darem nově oddělený pozemek dle GP č. 100-509/2015 pro k.
ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-02-2016-31, př. 1, tab.
2, z vlastnictví obce Rybníček do vlastnictví Kraje Vysočina * úplatně
nabýt nově oddělený pozemek dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček
u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 2, z vlastnictví osob
aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje
Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 * bezúplatně
nabýt nově oddělený pozemek dle GP č. 100-509/2015 pro k. ú.
Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-02-2016-31, př. 3, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha, IČ: 697 97 111, do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje * dodatek č. 1264 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19,
př. 5 * dodatek č. 1265 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př.
6 * dodatek č. 1266 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př.
7 * dodatek č. 1267 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př.
8 * dodatek č. 1405 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-31, př.
4 * dodatek č. 1406 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-31, př.
5 * dodatek č. 1407 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-31, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0099/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem komunikaci v pořizovací ceně 2 132 836,93 Kč
a veřejné osvětlení v pořizovací ceně 157 268,16 Kč nacházející se na
pozemku par. č. 2176/22 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Města Horní Cerekev * uzavřít s Městem
Horní Cerekev na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina
na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti
užívání částí pozemků par. č. par. č. 2176/14, par. č. 2176/22 a par.
č. 2600/107 v k. ú. a obci Horní Cerekev za účelem uložení, provozu
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a oprav podzemních inženýrských sítí pro akci Transformace ÚSPM
Těchobuz II. Horní Cerekev, a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0100/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-02-2016-33, př. 2,
v k. ú. Zvole nad Pernštejnem z vlastnictví Obce Zvole do vlastnictví
Kraje Vysočina * převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-02-2016-33, př. 1, v k. ú. Zvole nad Pernštejnem z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Zvole, schvaluje * dodatek č. 1408
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2016-33, př. 3 * dodatek č. 1409
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2016-33, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0101/02/2016/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. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0102/02/2016/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. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0103/02/2016/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. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0104/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 849/7 – ost. plocha, silnice, o výměře
2 115 m2, par. č. 849/8 – ost. plocha, silnice, o výměře 1 320 m2 a par.
č. 849/9 – ost. plocha, silnice, o výměře 172 m2 oddělené GP č. 111263/2013 z pozemku par. č. 849/1 v k. ú. Speřice, obec Jiřice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Jiřice, schvaluje dodatek
č. 1413 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-37, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 30. června 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0105/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 647/8 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře
167 m2, par. č. 647/9 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 9 m2, par.
č. 647/10 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 18 m2 a par. č. 647/11
– ost. plocha, jiná plocha, o výměře 109 m2 oddělené z pozemku
par. č. 647/6 a pozemky par. č. 668/7 – ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 9 m2, par. č. 668/8 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 9 m2
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a par. č. 668/9 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 53 m2 oddělené
z pozemku par. č. 668/1, vše dle geometrického plánu č. 770-171/2015
v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek č. 1414 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0106/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít s Povodím Labe, státním podnikem, smlouvu o zřízení věcného
břemene za jednorázovou úplatu 3 940 Kč + DPH v zákonné výši na
část pozemku par. č. 1562/3 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0107/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít s Povodím Labe, státním podnikem, smlouvu o zřízení věcného
břemene za jednorázovou úplatu 2 125 Kč + DPH v zákonné výši na
část pozemku par. č. 388 v k. ú. Podmoklany, v rozsahu a za podmínek
dle smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-40, př. 1, schvaluje dodatek
č. 1415 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2016-40, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0108/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 1670/5 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 22 m2 oddělený GP č. 669-129/2015 z pozemku par. č. 1670
a dále pozemek par. č. 148/23 – ost. plocha, silnice, o výměře 19 m2
vše v k. ú. a obci Krucemburk z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Krucemburk, schvaluje dodatek č. 1416 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-022016-41, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0109/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 851/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 218 m2, par. č. 851/6 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 105 m2, par. č. 851/7 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 2 m2, par. č. 853/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
2 m2, par. č. 854/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 314 m2,
par. č. 854/14 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 102 m2 v k.
ú. Střítež u Jihlavy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce
Střítež, schvaluje dodatek č. 1417 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2016-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0110/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2735/13 – ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 462 m2, par. č. 2735/14 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře
78 m2, par. č. 2735/15 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 21 m2, par.
č. 2735/16 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 128 m2, par. č. 2735/17
– ost. plocha, jiná plocha, o výměře 23 m2, oddělené GP 2856-87/2015
z pozemku par. č. 2735/8, a dále pozemek par. č. 2735/18 – ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře 4 m2, oddělený stejným GP z pozemku
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par. č. 2735/10, vše v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Nové Město na Moravě,
schvaluje dodatek č. 1418 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2016-43, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

dle geometrického plánu č. 1029-9-2007 z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Města Kamenice nad Lipou, schvaluje dodatek č. 1422
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2016-49 př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0111/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3187/7 – ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 195 m2 a par. č. 3187/8 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře
165 m2 v k. ú. Dolní Město oddělné GP č. 650-976/2015 z pozemku
par. č. 3187/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Dolní
Město, schvaluje dodatek č. 1419 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2016-44, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0117/02/2016/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. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0112/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
uzavřít s Městem Golčův Jeníkov smlouvu o zřízení služebnosti na
pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-02-2016-45, př.
1 * nabýt darem z vlastnictví Městyse Vilémov do vlastnictví Kraje
Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2016-45, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0113/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Okrouhlice
nemovitosti v rozsahu a za podmínek darovací smlouvy dle materiálu
ZK-02-2016-46, př. 1, schvaluje dodatek č. 1420 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2016-46, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0114/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemek par. č. 1522/8 – ost. plocha, silnice,
o výměře 553 m2 v k. ú. Třebíč z vlastnictví České republiky, právo
hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602
00 Brno, IČ: 70890013, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní
cenu 223 380 Kč s tím, že Kraj Vysočina bude poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí a uhradí prodávajícímu výdaje spojené
s vypracováním znaleckého posudku dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-47, př. 1, schvaluje dodatek č. 1421 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-02-2016-47, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0115/02/2016/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0116/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 3263/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 472 m2 a par. č. 3263/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m2 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou vzniklé

Usnesení 0118/02/2016/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0119/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina
jako budoucím oprávněným, Lesy České republiky, státním podnikem,
jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny,
příspěvkovou organizací, jako investorem stavby III/03824 Jihlava, ul.
R. Havelky – oprava, týkající se pozemku par. č. 59/4 v k. ú. Staré Hory,
obec Jihlava, dle materiálu ZK-02-2016-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0120/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
pozemky: * od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí
ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů ZK-02-2016-53,
př. 1, ZK-02-2016-53, př. 2, ZK-02-2016-53, př. 3, ZK-02-2016-53,
př. 4, a ZK-02-2016-53, př. 5, do vlastnictví kraje za kupní cenu ve
výši 50 Kč/m2 * bezúplatně, popř. darem z vlastnictví obcí, měst,
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státního
pozemkového úřadu v rozsahu dle materiálu ZK-02-2016-53, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0121/02/2016/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0122/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
úplatně podíl ve výši id. 2/38 k pozemkům par. č. 7513/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 112 m2
a par. č. 7513/4 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené, o výměře 70 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kongregace
Milosrdných sester III. řádu Františka pod ochranou Svaté Rodiny
v Brně, IČ: 00406473, se sídlem Grohova 516/18, 602 00 Brno, do
vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 50 Kč/m2, schvaluje dodatek
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č. 1424 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0123/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
darem pozemek par. č. 1640/2 o výměře 33 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Velké Meziříčí, z vlastnictví Města Velké Meziříčí
do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 7 Zřizovací listiny
Gymnázia Velké Meziříčí dle materiálu ZK-02-2016-56, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0124/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2016-57,
př. 3, v k. ú. Mnich z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Mnich * nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-022015-57, př. 4, v k. ú. Mnich z vlastnictví Obce Mnich do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1425 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2016-57, př. 1 * dodatek č. 1426 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-57, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0125/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky Domov pro seniory Havlíčkův Brod –
přístavba dle materiálu ZK-02-2016-58, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0126/02/2016/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0127/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zřídit
formou jednostranného prohlášení k služebnému pozemku par. č. st.
398 v k. ú. a obci Kožichovice věcné břemeno užívání, spočívající
v právu zřízení, provozování, údržby a oprav silnice II/351 na tomto
pozemku, a to ve prospěch panujících pozemků par. č. 2590/1 a par.
č. 2590/2 v k. ú. a obci Kožichovice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0128/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit
usnesení č. 0495/06/2014/ZK ze dne 18. 11. 2014 tak, že materiál
ZK-06-2014-30, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-02-2016-61, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0129/02/2016/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.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0130/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 79 – ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře 56 m2 a par. č. 2828 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
645 m2, vše v k. ú. Nevcehle, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle, schvaluje dodatek č. 1429 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2016-63, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0131/02/2016/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0132/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
nebo z cizích zdrojů ve výši max. 90 mil. Kč na zvláštní účty projektů
uvedených v materiálu ZK-02-2016-66, př. 1, s tím, že prostředky
budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů.
odpovědnost: ORR, OM, termín: 15. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0133/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti
za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací dle materiálu
ZK-02-2016-65, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ, OM, termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0134/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů ve výši max. 2 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na
přípravu a realizaci projektu Z teorie do praxe – rovné příležitosti
a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina s tím,
že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních
potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 3, zdrželo se 8.
Usnesení 0135/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 – Ostatní
záležitosti zahraničního obchodu, na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem Euroregion Dunaj–Vltava dle materiálu
ZK-02-2016-68, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-02-2016-68, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0136/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti
bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy
venkova, dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-201669, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2016-69, př. 2
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-69, př. 2.
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odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0137/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Program ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016–2020 dle
materiálů ZK-02-2016-70, př. 1, a ZK-02-2016-70, př. 2.
odpovědnost: ORR, OZ, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0138/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, na
realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů
Místní agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-02-2016-71, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu
ZK-02-2016-71, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle
materiálu ZK-02-2016-71, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0139/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina
se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČ: 70843252, na
realizaci akce Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina
ve výši 1 200 000 Kč dle materiálu ZK-02-2016-72, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-72, př. 2,
schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Regionální rozvoj, § 3636 – Územní rozvoj, o částku 1 200 000 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 1 200 000 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 15. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0140/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu
Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji
Vysočina v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika dle materiálu ZK-02-2016-73, př.
1., se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 2 353 €, tj.
63 531 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,00 Kč)
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů v maximální výši 635 310 Kč (1 euro = 27,00 Kč)
na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická
pomoc AT–CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina
s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních
potřeb projektu Technická pomoc AT–CZ – hodnocení kvality
projektů v Kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0141/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, spolku
KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČ: 22734686, ve
výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu ZK-02-2016-74, př.
1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-74, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0142/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout o poskytnutí dotace KOUS Vysočina, z. s., se sídlem Žižkova
98, 586 01 Jihlava, IČ: 22734686, dle žádosti uvedené v materiálu
ZK-02-2016-75, př. 1, rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly
Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních
služeb a územního rozvoje, spolku KOUS Vysočina, z. s., se sídlem
Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČ: 22734686, ve výši 200 000 Kč
na Mimořádnou podporu za podmínek uvedených v materiálu
ZK-02-2016-75, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-02-2016-75,př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0143/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové
organizace, dle materiálů ZK-02-2016-76, př. 1, a ZK-02-201676, př. 2, schvaluje * závazek kraje na předfinancování projektu
Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu
podél Železné opony na kole do výše 2 629 045 Kč předpokládaných
celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky
* závazek kraje na krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina
Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 10 % z celkových
způsobilých výdajů projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví
příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu podél Železné
opony na kole, tj. max. do výše 262 904,50 Kč, z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0144/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti
kultury, pořadateli krajské postupové přehlídky dle materiálu ZK-022016-77, př. 3, v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 09/15 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-77, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0145/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí
z kapitoly Kultura, § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, v souladu se zásadami žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-02-2016-78, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
dle materiálu ZK-02-2016-78, př. 4 * neposkytnout dotace v souladu
se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2016-78, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0146/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje udělit titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina Drahomíru
Smejkalovi dle materiálu ZK-02-2016-79, př. 1, a Aleši Uherkovi dle
materiálu ZK-02-2016-79, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace,
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0147/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek,
v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení,
ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu
ZK-02-2016-80, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu
ZK-02-2016-80, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

IČ: 22729275, ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu, - Jihlavskému plaveckému klubu AXIS
se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČ: 63438216,
ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže
v plavání, - Basketbalovému klubu Jihlava, z. s., se sídlem Evžena
Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČ: 62797972, ve výši 230 000 Kč
na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu * uzavřít
veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-85, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0148/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 Mateřské
škole Korálky Havlíčkův Brod, IČ: 75015196, ve výši 80 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0153/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
* přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování
asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období
leden–srpen 2016 (Modul A) ve výši 22 511 Kč Škole ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola, s. r. o., IČ: 25348931
* přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování
asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období
leden–srpen 2016 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2016-87, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0149/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu
na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve
školách a metodiků-specialistů ve školských poradenských zařízeních
na období leden–srpen 2016 právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2016-82, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0150/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419
– Ostatní tělovýchovná činnost, ve výši 450 000 Kč HC Dukla Jihlava,
s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČ: 25514750 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-83, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0151/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol zřizovaných Krajem
Vysočina označenými v materiálu ZK-02-2016-84, př. 1, kódy 1A,
1B, 1C, 2A.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0152/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419
– Ostatní tělovýchovná činnost, těmto organizacím: - Fotbalovému
klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, o. s., se sídlem Jiráskova
2603/69, 586 01 Jihlava, IČ: 22908951, ve výši 1 500 000 Kč na
projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale, - Tělocvičné
jednotě Sokol Nové Veselí se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí,
IČ: 75070961, ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené, - SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ, z. s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město
na Moravě, IČ: 43378480, ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského
centra talentované mládeže v lyžování, - DUKLE Jihlava – mládež,
z. s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČ: 70802769, ve
výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže
v ledním hokeji, - Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL
VYSOČINA, o. s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava,

Usnesení 0154/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419
– Ostatní tělovýchovná činnost, ve výši 150 000 Kč Tělocvičné jednotě
Sokol Maxičky, se sídlem Děčín XVIII – Maxičky 14, 405 02 Děčín,
IČ: 18382185, dle materiálu ZK-02-2016-88, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0155/02/2016/ZK–- Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence
Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši
2 086 410 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve
výši 2 526 915 Kč na rok 2016 na realizaci Rozvojového programu
Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0156/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč
organizacím dle materiálu ZK-02-2016-90, př. 1, na zabezpečení
okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2016.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0157/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, o částku
5 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 5 000 000 Kč * poskytnout dotaci ve výši
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5 000 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí se sídlem
Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČ: 75070961 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-91, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0158/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu
Podpora odborného vzdělávání v období 1.–7. měsíc roku 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení,
které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu ZK-02-2016-92, př. 2,
a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle tabulky 2 materiálu ZK-02-2016-92, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0159/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji
Vysočina za školní rok 2014/2015 a kalendářní rok 2015 dle materiálu ZK-02-2016-94.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce března 2016 odeslat na
MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0160/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-02-2016-95,
př. 1, kódy 1A, 1B, 4C, 4A, 4B.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 4. 2016 odeslat příslušnému
správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0161/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dary obcím v celkové výši 7 735 tis. Kč z kapitoly
Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
(ÚZ 00304), dle materiálu ZK-02-2016-96, př. 2, na základě darovací
smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-96, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0162/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže
a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, o částku 588 000 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná
rezerva, o částku 588 000 Kč na podporu zajištění vzdělávání
žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách
zřizovaných obcemi, rozhoduje poskytnout dary v celkové výši
5 080 000 Kč obcím dle materiálu ZK-02-2016-97, př. 2, na základě
darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-97, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0163/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
úkoly A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4,
B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016
dle materiálu ZK-02-2016-98, př. 1, bere na vědomí * úkol C. 3
v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

strana 18

Kraje Vysočina 2012 dle materiálu ZK-02-2016-98, př. 1 * opatření
k úkolům A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3,
B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 v Dlouhodobém
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina
2012 dle materiálu ZK-02-2016-98, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: zveřejnit a zaslat jej MŠMT ČR do
30 dnů po schválení části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje kraj, zastupitelstvem.
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0164/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Výroční monitorovací zprávu za rok 2015 dle materiálu ZK-02-201699, př. 1, rozhoduje uzavřít Dodatek č. 8 ke Smlouvě o spolupráci při
realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků
na Vysočině dle materiálu ZK-02-2016-99, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0165/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, o částku
300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 300 000 Kč * poskytnout dotaci ve výši 300 000
Kč PRO – HOCKEY Cz., s. r. o., se sídlem Českomoravská 2420/15,
Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 25062689 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-86, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0166/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na předfinancování a financování projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina ve výši max.
1 225 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0167/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogickopsychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická
škola Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2016-100, př. 1, rozhoduje sloučit příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2016-100,
př. 2, schvaluje * záměr převést činnost, která je součástí Speciálně
pedagogického centra z příspěvkové organizace Základní škola
a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČ: 70838593,
na příspěvkovou organizaci Pedagogicko-psychologická poradna
a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, IČ: 70832510, dnem
1. 7. 2016, a to včetně příslušných pracovněprávních vztahů, movitého majetku a práv a závazků * Dodatek č. 9 Zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice
2104, Havlíčkův Brod, IČ: 70838593, dle materiálu ZK-02-2016100, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel a ředitelky
krajem zřízených pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center, termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0168/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti
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dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci
jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2016 dle materiálu ZK-022016-101, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0169/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti spolku SLEPÍŠI
– sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené, IČ: 64327892, ve výši
387 000 Kč na realizaci projektu ALITER – nástroj pro vnitřní
transformaci sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu
ZK-02-2016-102, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-02-2016-102, př. 3.
odpovědnost: OSV, OE, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0170/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399
– Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku
497 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 497 600 Kč, rozhoduje * poskytnout dotace jednotlivým
poskytovatelům programů primární prevence ve výši 2 997 600 Kč
dle materiálu ZK-02-2016-103, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2016-103, př. 2.
odpovědnost: OSV, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0171/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace pro poskytovatele domácí hospicové péče
v celkové výši 4 687 100 Kč dle materiálu ZK-02-2016-104, př. 1
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-02-2016-104, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 – Ostatní služby a činnosti
v oblasti sociální péče, o částku 2 925 100 Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 2 925 100 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0172/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o přípravě investiční akce Domov Kopretina Černovice
– výstavba pavilonu dle materiálů ZK-02-2016-105, př. 1, a ZK-022016-105, př. 2, schvaluje závazek kraje zabezpečit vlastní zdroje
a finanční spoluúčast Kraje Vysočina na Domov Kopretina Černovice
– výstavba pavilonu ve výši min. 25 % nákladů akce.
odpovědnost: Odbor sociálních věcí, termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0173/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-106, př. 1.
odpovědnost: OSV a ředitel Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, termín: 1. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0174/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
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zdrojů na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb
na území Kraje Vysočina individuální projekt IV. v celkové výši max.
13 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány
průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický,
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0175/02/2016/ZK –– Zastupitelstvu kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci,
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, o částku 2 671 000 Kč a § 4352 – Tísňová péče o částku
1 598 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 4 269 000 Kč, rozhoduje * poskytnout dotaci organizaci ŽIVOT 99 – Jihlava, z. ú., IČ: 04647114, ve výši 1 650 000 Kč
na financování služby osobní asistence a 1 598 000 Kč na financování
služby tísňová péče dle materiálu ZK-02-2016-108, př. 3 * poskytnout dotaci organizaci DIANA TŘEBÍČ, o. p. s., IČ: 27668240, ve
výši 1 021 000 Kč na financování pečovatelské služby dle materiálu
ZK-02-2016-108, př. 4 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů
ZK-02-2016-108, př. 3, a ZK-02-2016-108, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0176/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 692 040 Kč vyměřeného platebním výměrem
Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 638/2016 ze dne 6. 1.
2016 a o uložení penále za porušení rozpočtové kázně ve výši
1 632 819 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu
Kraje Vysočina č. j. KUJI 9083/2016 ze dne 28. 1. 2016 Městysi
Batelov se sídlem nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČ: 00285595.
odpovědnost: odbor kontroly, odbor životního prostředí a zemědělství, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0177/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace obcím, svazkům obcí a právnické osobě z kapitoly
Zemědělství, § 2310 – Pitná voda, a § 2321 – Odvádění a čištění
odpadních vod a nakládání s kaly, na infrastrukturu vodovodů
a kanalizací v celkové výši 36 553 811 Kč dle materiálu ZK-022016-110, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
dle materiálu ZK-02-2016-110, př. 4 * neposkytnout dotace obcím
a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda, a § 2321
– Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-02-2016-110, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0178/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích pro období 2014–2020 ve znění Dodatku
č. 1 a 2 dle materiálu ZK-02-2016-111, př. 1 * uzavřít smlouvy
se žadateli dle materiálu ZK-02-2016-111, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0179/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Rozvoj vesnice 2016 dle materiálu ZK-02-2016-112,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Rozvoj vesnice
2016 ve složení: ODS – Zdeňka Švaříčková (JI), Jiří Hormandl (PE),
KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR), ČSSD – Petr Piňos (TR), Zdeněk
Vraspír (ZR), KSČM – Ladislav Brož (PE), Pavel Královec (HB), Pro
Vysočinu – Ivo Jonák (ZR), Jiří Hodinka (PE), TOP09 a STAN – Irini
Martakidisová (ZR), Jiří Blažek (PE) * Petra Piáčka (JI, KDU-ČSL)
předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj vesnice 2016
* garantem grantového programu Rozvoj vesnice 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: ORR, termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0180/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Regionální kultura 2016 dle materiálu ZK-02-2016-113,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Regionální kultura
2016 ve složení: ODS – Martina Bártová (TR), KDU-ČSL – Jaroslav
Hrubý (TR), Vladislav Hynk (JI), ČSSD – Roman Štork (JI), Ivana
Mojžyšková (HB),
KSČM – Lubomír Drápela (JI), Pavel Kalabus (JI), Pro Vysočinu – Petr
Novotný (TR), Milan Kolář (JI), TOP09 a STAN – Jana Spekhorstová
(TR), Ladislav Bárta (ZR) * Evu Krpálkovou (JI, ODS) předsedkyní
řídicího výboru grantového programu Regionální kultura 2016 *
garantem grantového programu Regionální kultura 2016 odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ladislava Seidla
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 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0181/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Prodejny regionálních produktů 2016 dle materiálu
ZK-02-2016-114, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Prodejny regionálních produktů 2016 ve složení: ODS – Václav
Klátil (PE), Petra Trnková (HB), KDU-ČSL – Miloš Kvasnička (JI),
Petr Kesl (PE), ČSSD – Pavla Kučerová (PE), Radka Hájková (HB),
KSČM – Věra Buchtová (ZR), Pro Vysočinu – Marie Černá (TR),
Simona Budařová (TR), TOP09 a STAN – Jiří Vohralík (JI), Jan Půža
(JI) * Marka Nevorala (TR, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016 * garantem
grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016 odbor
regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem
hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D., s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0182/02/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Inovační vouchery 2016 dle materiálu ZK-02-2016-115,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Inovační vouchery
2016 ve složení: ODS – Vít Filipenský (ZR), Jakub John (TR),
KDU-ČSL – David Jarolímek (JI), Tomáš Kučera (ZR), ČSSD
– Zdeněk Ryšavý (TR), KSČM – Pavel Hodač (PE), Hana Trojáková
(PE), Pro Vysočinu – Alena Štěrbová (PE), Tomáš Prchal (JI), TOP09
a STAN – Kryštof Kothbauer (JI), Martin Sedlák (HB) * Karla Pačisku
(ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Inovační
vouchery 2016 * garantem grantového programu Inovační vouchery
2016 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu
Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D.,
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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