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PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ

A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ZA ROK 2016
V polovině měsíce června 2017 ukončili kontroloři Krajského úřadu Kraje Vysočina přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků
obcí (dále jen „DSO“) za rok 2016.
Z celkového aktuálního počtu 704 obcí a 63 DSO
v kraji krajský úřad přezkoumal hospodaření 627
obcí a 46 DSO, což je o šestnáct obcí více než
v předchozím roce. Ostatní obce a DSO si nechaly
své loňské hospodaření prověřit na základě
smluvního ujednání profesionálními auditory.
V období od druhé poloviny srpna do konce
roku 2016 vykonali krajští kontroloři dílčí přezkoumání hospodaření u 427 obcí a u 46 DSO.
Z tohoto počtu si 326 obcí vyžádalo provedení
dílčího přezkoumání dobrovolně nad rámec
zákonné povinnosti, neboť v případě zjištěných
chyb a nedostatků tím získaly čas pro jejich
odstranění ještě do konce aktuálního účetního
období. Stalo se tak u 35 obcí, které zjištěné
chyby v hospodaření ještě v roce 2016 napravily.
Při dílčích přezkoumáních za rok 2016 nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky v hospodaření
72 % obcí a 85 % DSO.
Od konce ledna do poloviny června 2017 provedli
kontroloři krajského úřadu druhá dílčí nebo jednorázová (tzv. konečná) přezkoumání hospodaření obcí a DSO za rok 2016. Chyby a nedostatky
v jejich hospodaření byly uvedeny ve zprávách
o výsledku přezkoumání hospodaření u 25 %
obcí a 9 % DSO.
Podobně, jako tomu bylo v předchozích letech, se
nedostatky vyskytovaly nejčastěji v oblasti účetnictví, a to především v inventarizaci majetku,
při účtování pozemků, pohledávek a závazků;
v menší míře byla zjišťována neprůkaznost účetních záznamů.
Dále bylo zjištěno, že obce nedodržují některé
povinnosti dané zákonem o obcích: například
zasedání zastupitelstva obce neprobíhají nejméně
jednou za tři měsíce nebo nejsou zveřejňovány
informace o konání zastupitelstva obce. Z povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
se opakovaně porušují ustanovení týkající se
zveřejňování návrhu rozpočtu nebo závěrečného účtu obce. Nejčastějším nedostatkem však
zůstává nevedení finančního hospodaření obce
v souladu se schváleným rozpočtem, konkrétně
neschvalování rozpočtových opatření před
provedením příslušného rozpočtového výdaje.
Obcemi je často opomíjena povinnost zveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy uzavřené
na veřejnou zakázku podle zákona o zadávání
veřejných zakázek.

Některé obce také neplní administrativní povinnosti stanovené zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO. Jedná se zejména o povinnost
přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků a podat o nich informaci krajskému
úřadu v zákonem stanovené lhůtě, což znamená
do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření v zastupitelstvu obce.
Za nedodržení této povinnosti byla při přezkoumání hospodaření za rok 2016 uložena pokuta 17
obcím a také jednomu DSO. Navíc byla uložena
pokuta jedné obci a jednomu DSO, jejichž hospodaření přezkoumával auditor, za správní delikt
spočívající v tom, že do 15 dnů ode dne projednání
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
auditorem v orgánech územního celku nepředaly
její stejnopis krajskému úřadu.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo
rovněž zjištěno, že 22 obcí dosud neodstranilo
nedostatky zjištěné v předchozích letech. Další
čtyři obce byly upozorněny na rizika, která by
mohla mít negativní dopad na jejich budoucí
hospodaření. Kromě toho kontroloři v závěru
zpráv o výsledku hospodaření upozornili 48 obcí
a osm DSO na některé potenciálně rizikovější
skutečnosti v jejich hospodaření, především
na překročení standardních hodnot vybraných
poměrových ukazatelů hospodaření, i s uvedením
důvodů, kvůli kterým k překročení došlo.
V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2016
krajský úřad ukládal i pokuty za správní delikty
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Uloženy byly celkem 29 obcím, většinou za nezveřejnění návrhu
rozpočtu nebo návrhu závěrečného účtu (včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření) na
úřední desce a v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup nejméně po dobu
15 dní přede dnem jejich projednání v příslušných
orgánech. V sedmi případech se jednalo o správní
delikt nezveřejnění veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace a ve dvou případech o nehospodaření podle pravidel rozpočtového provizoria.
Celkově lze konstatovat, že se množství a závažnost zjištěných chyb a nedostatků v hospodaření
obcí nemění ani se neobjevují nová rizika, která
by mohla nepříznivě ovlivňovat jejich budoucí
hospodaření.
Každoročně však přibývají povinnosti týkající
se zveřejňování: naposledy od letošního února
účinná novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákon č. 24/2017 Sb.)
ukládá územním samosprávným celkům a i jimi
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zřizovaným příspěvkovým organizacím nové povinnosti v oblasti
zveřejňování rozpočtových dokumentů (jenom obce a DSO musí
pod hrozbou sankce zveřejňovat šest dalších písemností navíc proti
dosavadnímu stavu).
Shrnutí nejčastějších nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obcí a DSO v Kraji Vysočina za rok 2016 je zveřejněno
na internetových stránkách Kraje Vysočina v sekci Krajský úřad
> Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor kontroly. Zde lze
rovněž nalézt informace o základních povinnostech obcí a DSO

stanovených zákonem o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a DSO a přehled o možných správních
deliktech obcí a DSO podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a DSO.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA ZVEŘEJNIL
VÝROČNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2016
Kraj Vysočina vydal výroční
zprávu za rok 2016. Dokument,
který je stejně jako v minulosti
vydáván pouze v elektronické
podobě, je nyní pro všechny
zájemce volně ke stažení na
webových stránkách kraje.
Výroční zpráva na 150 stranách představuje důležité události a realizované záměr y
kraje v průběhu loňského roku,
seznamuje s činností kraje
a nechybějí v ní ani údaje
o významných investičních

a kc ích n e b o t u z e m s k ých
i zahraničních návštěvách.
Podoba Výroční zprávy Kraje
Vysočina 2016 je stejná jako
v předchozích letech. Ve dvaceti kapitolách jsou přehledně
uspořádány informace o krajské
samosprávě a fungování krajských příspěvkových organizací
– nemocnic, kulturních institucí
nebo krajské správy a údržby
silnic. Další kapitoly přibližují
hospodaření kraje, regionální
školství, životní prostředí či

zahraniční vztahy a vztahy s veřejností. Samostatná část je věnována fungování krajského úřadu.
Výroční zpráva Kraje Vysočina
je každoročně prostřednictvím
elektronické pošty rozesílána
například starostům všech obcí
v regionu, hejtmanům ostatních
krajů, příspěvkovým organizacím kraje, školám, největším
firmám na Vysočině nebo do
jednotlivých knihoven v regionu.
Pro zájemce je pod od kazem w w w.k r-v ysoci na.cz /

vyrocni-zpravy přístupný celý
archiv dosud vydaných výročních zpráv. Uživatelé krajských
webových stránek tak mohou
jednoduše a přehledně porovnat jednotlivé roky v komentářích připravených jednotlivými
odbory a odděleními krajského úřadu.
 Ondřej Rázl,
odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 337
e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz

OHLÉDNUTÍ ZA REALIZOVANÝMI VZDĚLÁVACÍMI

AKTIVITAMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRAJE VYSOČINA
PRO OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÝM ÚŘADEM, OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
KRAJE VYSOČINA A PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ KRAJEM VYSOČINA
V I. POLOLETÍ ROKU 2017.

Krajský úřad Kraje Vysočina zajišťuje prostřednictvím oddělení
řízení lidských zdrojů vzdělávací aktivity, které jsou nabízeny obcím
Kraje Vysočina s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou působností a dále příspěvkovým organizacím, jež zřizuje Kraj
Vysočina.
Tato činnost je obcím i příspěvkovým organizacím poskytována na
základě partnerské pomoci bez nároku na úhradu nákladů.

V průběhu prvního pololetí roku 2017 bylo pro obce zajištěno celkem 16 aktivit, kterých se zúčastnilo celkem 582 účastníků obcí,
a sedm aktivit pro příspěvkové organizace, jichž se zúčastnilo
celkem 116 účastníků příspěvkových organizací.
Výčet účastí na jednotlivých tématech vzdělávání je uveden v následující tabulce:

Název semináře

Datum
konání

Počet
organizací

Počet účastníků
obce

PO

obce

PO

10. 1. 17

0

5

0

3

7. 3. 17

9

1

2

1

11. 4. 17

1

0

1

0

Ochrana osobních údajů versus registr smluv

24. 1. 17

34

29

12

22

Procesní obstrukce v judikatuře

16. 2. 17

71

0

19

0

Novela zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

22. 3. 17

26

0

12

0

ArcGIS – základní kurz
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Novela vyhlášky k rozpočtové skladbě

23. 3. 17

16

0

7

0

28. 3. 17

9

1

5

1

13. 6. 17

1

0

1

0

30. 3. 17

27

26

16

4

4. 4. 17

97

0

27

0

13. 6. 17

74

0

17

0

6. 4. 17

26

28

14

23

25. 4. 17

5

5

0

27. 6. 17

5

0

1

0

3. 5. 17

6

0

6

0

Financování organizací ÚSC v souladu s pravidly veřejné podpory
– teorie a praxe

10. 5. 17

28

13

11

6

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

18. 5. 17

102

0

25

0

Zákon o obcích

25. 5.17

42

0

16

0

8. 6. 17

0

8

0

7

15. 6. 17

0

5

0

4

20. 6. 17

3

0

3

0

582

116

GIS – pokročilý kurz ArcGIS
Aktuální novela školského zákona a souvisejících právních předpisů
Prezentace MV ČR k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich
Hospodaření školy ve vazbě na schválený rozpočet a možná úskalí
GIS – data a práce s nimi
GIS – rastrové analýzy

Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní
Úvod do ArcGIS Pro
Celkem účastníků
Pro II. pololetí roku 2017 je znovu připraven katalog centralizovaného vzdělávání, který obsahuje témata určená jak pro obce, tak pro
příspěvkové organizace. Katalog bude na úřady a organizace zaslán
obvyklým způsobem, a tedy pro obce do e-mailových schránek
tajemníků, pro příspěvkové organizace bude zavěšen na Portálu
příspěvkových organizací.

 Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů
telefon: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
 Jana Činčárová, oddělení řízení lidských zdrojů
telefon: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz

LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ 2017
Krajský úřad Kraje Vysočina pořádá již čtvrtým
rokem úspěšný projekt
Letní škola seniorů a zájem
ze strany měst i seniorů
každým rokem narůstá.
Jedná se o cyklus pěti přednášek, se kterými zavítáme
do deseti vybraných měst
Kraje Vysočina. Senioři
mají jedinečnou příležitost
potkat se se svými vrstevníky, dozvědět se něco
zajímavého, a strávit tak
smysluplně svůj volný čas
v letním období.
První ročník Letní školy seniorů se uskutečnil v roce 2014
v rámci projektu Aktivní

seniorská politika Vysočina –
Dolní Rakousko, v následujících
letech byl součástí projektu Na
pomoc seniorům Kraje Vysočina a v současnosti už je plně
v režii odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Kraje Vysočina
pod záštitou náměstka hejtmana
Kraje Vysočina Pavla Fraňka.
Na seniory čeká pět zajímavých
přednášek na rozmanitá témata:
Plané rostliny versus superpotraviny – aneb Využití planých
rostlin v kuchyni, koupelně,
lékárně a seznámení se superpotravinami (Jitka Macháčková)
– termín konání: červenec
Vzpomínky – stroj času na
cestě do minulosti – aneb Jak
pomocí vzpomínek oživit svoji

paměť (Jana Vejsadová) – termín konání: červenec
Hudba, která léčí – aneb Co je
to alikvotní zpěv a jaký vliv má
hudba na naše zdraví; na závěr
zpěv s harmonikou ☺ (Karel
Kekeši) – termín konání: srpen
Náboženství kolem nás – aneb
Vliv víry a hodnot v životě
člověka a společnosti (Josef
Kaňka) – termín konání: srpen
STOP smutku a START smíchu – aneb Jóga smíchu ve spojení s léčebnou metodou STOP-START vás pobaví a naučí,
jak se bleskové zbavit trápení
(Miroslav Hadaš) – termín
konání: září
Senioři se mohou za přednáškami vydat do těchto měst:

Havlíčkův Brod, Přibyslav,
Velká Bíteš, Velké Meziříčí,
Pelhřimov, Třešť, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Ledeč
nad Sázavou a Pacov. Konkrétní
místa konání přednášek jsou
zveřejněna v místním periodiku
vybraných měst a na webových
stránkách Kraje Vysočina. Vstup
na přednášky je zdarma a účastníci si ještě odnesou stručný
písemný zápis všech přednášek
k domácímu zopakování.
 Táňa Křížová,
odbor sociálních věcí
telefon: 564 602 811,
e-mail: krizova.t@kr-vysocina.cz
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
NA VYSOČINĚ VSTUPUJE DO SEDMÉHO ROČNÍKU
Kraj Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou
Jihlava zahájil před sedmi roky úspěšný vzdělávací projekt
Univerzita třetího věku. V současné době mají senioři na výběr
pět měst, ve kterých se přednášky konají: Velké Meziříčí, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Třebíč a Jihlava.
Prioritou vzdělávání seniorů na Vysočině je právě to, že se vzdělávání uskutečňuje nejen v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, ale lektoři vyjíždějí za seniory i do okresních měst a místem
konání jsou domovy pro seniory a školy. Další prioritou je to, že
přednášky mohou navštěvovat nejen senioři žijící doma ve svých
bytech, ale také uživatelé domovů pro seniory a domovů pro osoby
se zdravotním postižením z Kraje Vysočina.
Významným aspektem je rovněž to, že ke studiu mohou být přijati
občané České republiky (starší 50 let) a podmínkou přitom není
předcházející středoškolské vzdělání účastníka. Stačí podat přihlášku a přijetí rovněž není vázáno na přijímací pohovor. Výukové
skupiny jsou naplňovány do kapacity 25 posluchačů.
Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení. Vedou
ji erudovaní akademičtí pracovníci VŠPJ a významní odborníci
z praxe. Posluchači po absolvování kurzu neskládají žádné zkoušky,
po dohodě s přednášejícím mohou dobrovolně vypracovat závěrečnou práci na téma, které si sami zvolí podle zaměření jednotlivých
přednášek.
Přednášky, semináře a cvičení probíhají v předem stanovených
termínech, jedná se vždy o dvě výukové hodiny po 45 minutách,
a to ve 14denních cyklech.

Níže uvádíme stručný přehled měst a studijních témat pro
akademický rok 2017/2018:
Domov pro seniory Velké Meziříčí – Nauky o planetě Zemi
Domov pro seniory Pelhřimov – Nauky o planetě Zemi
Střední škola obchodu a služeb Žďár nad Sázavou – Dějiny
umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích
Domov pro seniory Třebíč Koutkova – Zdravý životní styl
seniorů III.
Domov pro seniory Havlíčkův Brod – Arteterapie a psychologie pro seniory (v akademickém roce 2017/2018 bude
výuka pozastavena)
Vysoká škola polytechnická Jihlava – přehled studijních
témat na webových stránkách školy www.vspj.cz
Ke vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku srdečně zveme
všechny seniory z Vysočiny. Neváhejte využít příležitosti dozvědět
se něco nového a setkat se se svými vrstevníky!
Bližší informace a přihlášky najdou zájemci na webových stránkách Vysoké školy polytechnické Jihlava, Kraje Vysočina a pořádajících organizací.
 Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
telefon: 564 602 811,
e-mail: krizova.t@kr-vysocina.cz

EVROPSKÝ REGION DUNAJ–VLTAVA

– NOVÁ CYKLOPUBLIKACE 28 NEJHEZČÍCH

JEDNODENNÍCH VÝLETŮ A S NÍ SPOJENÁ FOTOSOUTĚŽ
Evropský region Dunaj–Vltava
(ERDV) je pracovní společenství sedmi partnerských regionů (Kraj Vysočina, Jihočeský
a Plzeňský kraj, Horní a Dolní
Rakousko, Horní Falc a Dolní
Bavorsko), které spolupracují
a prezentují tento přeshraniční
region nejen na odborné úrovni
(věda a výzkum, vysoké školy,
energetika, doprava, trh práce,
spolupráci firem a klastry, cestovní ruch), ale také široké
veřejnosti.
Jedním z mnoha společných
znaků místních obyvatel je
vášeň pro cykloturistiku. A právě proto představil ERDV na
začátku letošní cyklistické
sezony publikaci, mapující
nejhezčí a nejzajímavější cyklostezky a cyklotrasy regionu.

Dohromady 1 545 kilometrů
cyklistických tratí vás provede
zajímavostmi z oblasti historie,
kultury, fauny a flóry, které
Evropský region Dunaj–Vltava
nabízí. 28 jednodenních výletů
(čtyři z každého regionu) je
seřazeno dle stupně obtížnosti.
Každá stezka obsahuje krátký
popis trasy, jejž doplňuje mapa
se zakreslením okruhu, výškový
profil a představení turisticky
atraktivních míst podél trasy.
Vybraný okruh si je možné stáhnout přes QR kód do mobilního
telefonu. „Různorodá skladba
jednodenních cyklistických
tras zaručuje, že v Evropském
regionu Dunaj–Vltava si najde
svá oblíbená místa prakticky
každý,“ doplňuje Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro

oblast regionálního rozvoje,
člen Prezídia Evropského regionu Dunaj–Vltava.
Cyklopublikace ERDV je zdarma ke stažení na http://www.
evropskyregion.cz/28-nejhezcich-jednodennich-vyletu.html.
V omezeném množství je publikace k dispozici také v tištěné
verzi na odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu Kraje
Vysočina, kde sídlí Regionální
kontaktní místo Evropského
regionu Dunaj–Vltava.
Ve spojitosti s cyklobrožurou
byla na začátku prázdnin vyhlášena fotografická soutěž. Milovníci cyklistiky, krásné přírody
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a nevšedních fotografických
záběrů mohou zaslat do 30. 9.
2017 na e-mailovou adresu edm.
post@ooe.gv.at jednu fotografii
ve formátu JPG, kterou pořídili
na některé z 28 prezentovaných
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cyklotras. Autoři tří nejzajímavějších snímků získají
poukázky na nákup sportovního zboží v hodnotě 200, 100
a 50 €. Podrobnější informace
k soutěži jsou k dispozici na

www.evropskyregion.cz, případně na Regionálním kontaktním místě ERDV v Kraji
Vysočina – odbor regionálního
rozvoje, Krajský úřad Kraje
Vysočina.

 Ivona Hájková,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 534
e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz

VYHODNOCENÍ KAMPANĚ DO PRÁCE NA KOLE
Do práce na kole je název již pravidelné květnové soutěže, která
motivuje k využívání šetrných způsobů dopravy. Organizaci
soutěže a kampaně jednotlivých měst cenami v kategorii Pravidelnost jednotlivců podpořil Kraj Vysočina. Všichni, kteří překonali kolmo nebo pěšky 66% hranici svých květnových cest do
zaměstnání, byli zařazeni do slosování o tři exkluzivní městská
jízdní kola.
V pondělí 17. července se v sídle Kraje Vysočina uskutečnilo
slavností předání kol novým majitelům. Vyhodnocení se zúčastnili
koordinátoři městských kampaní i náměstkyně hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu
a mezinárodních vztahů Jana Fischerová. „Jako příznivec aktivního odpočinku, a především cykloturistiky, bych ráda poděkovala
všem, kteří se aktivně zapojili a do zaměstnání se nejen v květnu

dopravují k přírodě šetrným způsobem. Věřím, že se nám podaří
akci příští rok rozšířit z Jihlavy, Žďáru nad Sázavou a Třebíče i do
zbylých dvou okresních měst Kraje Vysočina. Novým majitelům
skvělých stylových kol přeji mnoho bezpečně najetých kilometrů,“
uvedla náměstkyně hejtmana Jana Fischerová.
Na Vysočině ujelo či nachodilo 657 účastníků přihlášených do
soutěže přes 162 tisíc kilometrů. V přepočtu na počet obyvatel
byla Jihlava nejúspěšněji zapojené krajské město a i v absolutních
číslech počtu účastníku se zařadila před výrazně větší města jako
Ostrava, Hradec Králové či Liberec.
 Petr Stejskal,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 354, e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Hroby
V částce 71/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 10. 7. 2017 byl pod
č. 193 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2017.
Přestupky
V částce 66/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 28. 6. 2017 byl
pod č. 183 publikován zákon,
kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona
o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2017 (část 1. 8. 2017, část
1. 1. 2018).
Přestupkářská ZOZ
V částce 63/2017 Sbírky zákonů vydané dne 21. 6. 2017 byla
pod č. 172 publikována vyhláška o podrobnostech obsahu
a provádění zkoušky odborné

způsobilosti úředních osob
oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení
o přestupcích a o náležitostech
osvědčení o vykonání zkoušky
odborné způsobilosti.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2017.
ZOZ
V částce 63/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 21. 6. 2017 byla pod
č. 173 publikována vyhláška,
k t e r ou s e mě n í v yh lá š k a
č. 512/2002 Sb., o zvláštní
odborné způsobilosti úředníků
územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2017.
Specifické zdravotní služby
V částce 72/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 12. 7. 2017 byl pod
č. 202 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních
službách, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 11. 2017.

Elektronické komunikace
V částce 71/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 10. 7. 2017 byl pod
č. 194 publikován zákon, o opatřeních ke snížení nákladů na
zavádění vysokorychlostních
sítí elektronických komunikací
a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
25. 7. 2017.
Jídelny
V částce 76/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 7. 2017 byla pod
č. 210 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005
Sb., o školním stravování, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2017.
Kybernovela
V částce 74/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 7. 2017 byl pod
č. 205 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014
Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících
zákonů (zákon o kybernetické
bezpečnosti), ve znění zákona

č. 104/2017 Sb., a některé další
zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 8. 2017.
Občanské průkazy s čipem
V částce 71/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 10. 7. 2017 byl pod
č. 195 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2018.
Informační systémy VS
V částce 71/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 10. 7. 2017 byl pod
č. 196 publikován zákon, kterým se mění některé zákony
v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních
systémů veřejné správy.
Zákon nabývá účinnosti dnem
25. 7. 2017.
Škody chráněných zvířátek
V částce 72/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 12. 7. 2017 byl pod
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č. 197 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 115/2000 Sb.,
o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Ombudsman
V částce 72/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 12. 7. 2017 byl pod
č. 198 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999
Sb., o Veřejném ochránci práv,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Silniční provoz
V částce 72/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 12. 7. 2017 byl pod
č. 199 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů.

ZPRAVODAJ
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2018.
Daně, daně, daně
V částce 61/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 16. 6. 2017 byl pod
č. 170 publikován zákon, kterým se mění některé zákony
v oblasti daní.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 4. 2017 (avšak fakticky dnem
uplynutí generální legisvakanční lhůty, a tedy 1. 7. 2017
– pozn. aut.).
Dávky
V částce 72/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 12. 7. 2017 byl pod
č. 200 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018 (část 1. 10. 2017).
Doktoři
V částce 72/2017 Sbírky zákonů vydané dne 12. 7. 2017
byl pod č. 201 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností

souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2017.
Důchodové pojištění
V částce 72/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 12. 7. 2017 byl pod
č. 203 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995
Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018 (část 1. 8. 2017, část
13. 7. 2017).
Pracanti
V částce 74/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 7. 2017 byl pod
č. 205 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a další
související zákony.
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Zákon nabývá účinnosti dnem
29. 7. 2017 (část 1. 10. 2017, část
1. 7. 2017).
Dopravní dozor
V částce 70/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 6. 2017 byla pod
č. 192 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015
Sb., o stanovení náležitostí a vzorů
pověření k výkonu státního dozoru,
státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru
v dopravě ve formě průkazu a o
změně souvisejících vyhlášek, ve
znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2017.
Živnosti
V částce 65/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 26. 6. 2017 bylo pod
č. 178 publikováno nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády
č. 278/2008 Sb., o obsahových
náplních jednotlivých živností, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2017.
 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. 4/2017 konaného dne 20. 6. 2017
Usnesení 0232/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0235/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0233/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
Ing. Jaromíra Kalinu a RNDr. Marii Kružíkovou ověřovateli zápisu
ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2017.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0236/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina
za rok 2016 dle materiálu ZK-04-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0234/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0237/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na
ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 dle materiálu
ZK-04-2017-05, př. 1, rozhoduje * poskytnout dotace z kapitoly
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Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek,
v celkové výši 352 144,24 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 dle materiálu ZK-04-2017-05, př. 2 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2017-05, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0238/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši
7 122 666 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení
jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-04-2017-06, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-04-2017-06, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, o částku 7 122 666 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
7 122 666 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0239/04/2017/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: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů,
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0240/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci HC Dukla Jihlava, s. r. o., Tolstého 1566/23,
Jihlava, IČ: 25514750, ve výši 1 700 000 Kč dle materiálu
ZK-04-2017-08, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-04-2017-08, př. 2 * deklarovat vůli podporovat sportovní činnost
v Jihlavě v rámci legislativních mantinelů * schválit rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 1 700 000 Kč
(ÚZ 00999) na poskytnutí dotace pro HC Dukla Jihlava, s. r. o.,
Tolstého 1566/23, Jihlava, IČ: 25514750, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku
1 700 000 Kč (ÚZ 00999).
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0241/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč společnosti DOC.
DREAM services, s. r. o., Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava,
IČ: 05386551, na realizaci akce 21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017 dle materiálu ZK-04-2017-09, př. 3 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-04-2017-09, př. 3 * schválit rozpočtové opatření spočívající ve
zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, o částku
500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 500 000 Kč dle materiálu ZK-04-2017-09.
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odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 6, zdržel se 1.
Usnesení 0242/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům
na akce a ve výši dle materiálu ZK-04-2017-10, př. 1 * schválit
rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje dle materiálu
ZK-04-2017-10, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-04-2017-10, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0243/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci ve výši 400 000 Kč společnosti YASHICA, s. r. o.,
se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČ: 46980121, na
pořádání akce Vysočina Fest dle materiálu ZK-04-2017-11, př. 2 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2017-11, př. 2,
schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
(položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 – Ostatní činnosti j. n. o částku
400 000 Kč při současném zvýšení § 3319 – Ostatní záležitosti
kultury o částku 400 000 Kč dle materiálu ZK-04-2017-11.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor,
termín: 30. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0244/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu ZK-04-2017-12, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0245/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační
a komunikační technologie 2017 žadatelům na projekt a ve výši
dle materiálu ZK-04-2017-14, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvu se žadatelem dle materiálu ZK-04-2017-14, př. 2 *
neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační
a komunikační technologie 2017 žadatelům na projekt dle materiálu
ZK-04-2017-14, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0246/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT
2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2017-15,
př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu
ZK-04-2017-15, př. 2 * neposkytnout dotace v rámci grantového
programu Infrastruktura ICT 2017 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2017-15, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0247/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-04-2017-16, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0248/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-04-2017-17, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0249/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatek ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů spojených
s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 (plicní oddělení, oddělení následné péče a rehabilitace, odborné ambulance
oddělení, ambulance kožní, endokrinologie nebo ambulance bolesti)
dle materiálu ZK-04-2017-18, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův
Brod, příspěvkové organizace, termín: 20. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0250/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
materiál Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do
roku 2020 ve znění materiálu ZK-04-2017-19, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí, termín:
31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0251/04/2017/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 zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0252/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených
s realizací projektu Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice
Jihlava dle materiálu ZK-04-2017-21, př. 5, schvaluje převod
finančních prostředků ve výši 98 997 000 Kč z Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu
Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, za účelem poskytnutí
zápůjčky ve výši 98 997 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava,
příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů
projektu Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel
Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0253/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválené projekty
v souladu s materiály ZK-04-2017-22, př. 1, ZK-04-2017-22, př.
2, ZK-04-2017-22, př. 3, ZK-04-2017-22, př. 4, a ZK-04-2017-22,
př. 5, předkládané do 26. výzvy IROP v celkové výši 114 mil. Kč
poskytnutím zápůjčky nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina
včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektů před obdržením
plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za
předpokladu, že budou projekty schváleny řídicím orgánem.
odpovědnost: ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina,
ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové
organizace, odbor zdravotnictví, odbor informatiky, odbor analýz
a podpory řízení, odbor ekonomický, termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0254/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených
s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové
techniky dle materiálu ZK-04-2017-23, př. 5, schvaluje převod
finančních prostředků ve výši 91 900 000 Kč z Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu
Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, za účelem poskytnutí
zápůjčky ve výši 91 900 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových
výdajů projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové
techniky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel
Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0255/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
desátý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina
s názvem Bezpečná nemocnice, bere na vědomí text vyhlášení
celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2017-99, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana,
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0256/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2016
bez výhrad, schvaluje * Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016
dle materiálu ZK-04-2017-24, př. 1 * návrh na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, jak je uveden v podkapitole 2.1 materiálu
ZK-04-2017-24, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0257/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2016.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0258/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020
dle materiálu ZK-04-2017-26, př. 1, bere na vědomí rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020
dle materiálu ZK-04-2017-26, př. 2, a přehled předpokládaných
příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují
projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu
ZK-04-2017-26, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0259/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek v k. ú. Nová
Ves u Světlé nad Sázavou a obci Nová Ves u Světlé v rozsahu dle
materiálu ZK-04-2017-27, př. 1, od vlastníků aktuálně evidovaných
v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za cenu 100
Kč/m2 * nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví Kraje Vysočina
pozemek v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice v rozsahu
dle materiálu ZK-04-2017-27, př. 2, z vlastnictví České republiky
– a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, dle smlouvy dle materiálu
ZK-04-2017-27, př. 3, schvaluje dodatek č. 1561 Zřizovací listiny
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Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2017-27, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0260/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky v k. ú. Chotěboř z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví města Chotěboř se sídlem Trčků z Lípy
69, 583 01 Chotěboř, IČ: 00267538, v rozsahu dle materiálu
ZK-04-2017-28, př. 1 * nabýt darem pozemky v k. ú. Chotěboř
z vlastnictví města Chotěboř se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01
Chotěboř, IČ: 00267538, do vlastnictví Kraje Vysočina, v rozsahu
dle materiálu ZK-04-2017-28, př. 2, schvaluje * dodatek č. 1562
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-28, př. 3 * dodatek
č. 1563 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0261/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Světlé,
se sídlem Nová Ves u Světlé č. 5, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ:
65197887, v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-29, př. 1 * nabýt
darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou z vlastnictví
obce Nová Ves u Světlé se sídlem Nová Ves u Světlé č. 5, 582 91
Světlá nad Sázavou, IČ: 65197887, do vlastnictví Kraje Vysočina
v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-29, př. 2, schvaluje * dodatek
č. 1564 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-29, př. 3 * dodatek č. 1565 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-29, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0262/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města
Třebíč podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par.
č. 2525/1 a par. č. 2530/3 v katastrálním území Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0263/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1566 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-31,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0264/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú.
a obci Bácovice a v k. ú. Hodějovice a obci Pelhřimov v rozsahu
dle materiálu ZK-04-2017-32, př. 1, od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv
za cenu 100 Kč/m2, schvaluje dodatek č. 1567 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2017-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0265/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
změnit usnesení 0453/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 tak, že materiály ZK-06-2009-37, př. 1, ZK-06-2009-37, př. 2, ZK-06-2009-37,
př. 3, ZK-06-2009-37, př. 4, se nahrazují materiály ZK-04-2017-33,
př. 1, ZK-04-2017-33, př. 2, ZK-04-2017-33, př. 3, a ZK-04-201733, př. 4 * dohodou smluvních stran zrušit smlouvy o budoucích
kupních smlouvách, popřípadě jednostranně odstoupit od smluv
o budoucích kupních smlouvách uzavřených na základě usnesení
0453/06/2009/ZK v rozsahu dle materiálů ZK-04-2017-33, př. 1,
ZK-04-2017-33, př. 2, ZK-04-2017-33, př. 3, a ZK-04-2017-33,
př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0266/04/2017/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. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0267/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 179/4 o výměře 52 m2, zaměřený
geometrickým plánem č. 7663-8/2017 z pozemků par. č. 179/1
a par. č. 179/4 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek
č. 14 Zřizovací listiny Gymnázia Havlíčkův Brod, Štáflova 2063,
58001 Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-04-2017-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0268/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1570 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-36,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0269/04/2017/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. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0270/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu
o zřízení služebnosti k části pozemků par. č. 1248/1 v k. ú. Jimramov a par. č. 811/2 k. ú. Trhonice v souvislosti s dokončením
a provozováním stavby II/375 Jimramov – most ev. č. 375-001,
rozhoduje změnit usnesení 0223/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016
tak, že materiál ZK-03-2016-39, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-04-2017-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0271/04/2017/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: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0272/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1667/11 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 697 m2 v k. ú. a obci Horní Radslavice, oddělený
geometrickým plánem č. 155-131/2016 z pozemku par. č. 1667/2
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Radslavice, schvaluje dodatek č. 1572 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2017-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0273/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1936/2 o výměře 145 m2, oddělený
z pozemku par. č. 1936 dle geometrického plánu č. 227-468/2016,
v k. ú. a obci Blízkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
obce Blízkov, schvaluje dodatek č. 1573 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0274/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3015/9 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 96 m2, par. č. 3015/18 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 174 m2, par. č. 3015/19 – ostatní
plocha, zeleň, o výměře 15 m2, par. č. 3015/20 – ostatní plocha,
zeleň, o výměře 16 m2, par. č. 3015/21 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 86 m2, par. č. 3015/22 – ostatní plocha,
zeleň, o výměře 392 m2, par. č. 3015/23 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 27 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš, oddělené z pozemku par.
č. 3015/1 dle GP č. 2301-212/2016, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví města Velká Bíteš, schvaluje dodatek č. 1574 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0275/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek č. 563/2 o výměře 56 m2, oddělený geometrickým plánem 324,94-1082/2013 z pozemku par. č. 563 v k. ú.
Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov od Povodí Labe, státního
podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, do vlastnictví
Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-04-2017-43,
př. 2, schvaluje dodatek č. 1575 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2017-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0276/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemek par. č. 2173/10 o výměře 362 m2 v k. ú.
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a obci Žižkovo Pole z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
obce Žižkovo Pole * nabýt darem pozemek par. č. 204/2 o výměře
1473 m2 v k. ú. Macourov a obci Žižkovo Pole z vlastnictví obce
Žižkovo Pole do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek
č. 1576 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-44, př. 1 *
dodatek č. 1577 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-44,
př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0277/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-45,
př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-45,
př. 2, z vlastnictví města Hrotovice do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje * dodatek č. 1578 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2017-45, př. 3 * dodatek č. 1579 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-45, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0278/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky v k. ú. a obci Číhalín dle materiálu
ZK-04-2017-46, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
obce Číhalín * nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Číhalín dle materiálu ZK-04-2017-46, př. 1, z vlastnictví obce Číhalín do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1580 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-04-2017-46, př. 3 * dodatek č. 1581 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2017-46, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0279/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2721/12 – ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 277 m2, par. č. 2721/35 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 30 m2 a par. č. 2721/37 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 277 m2 vzniklé dle GP č. 371-7840/2016,
vše v k. ú. a obci Nevcehle, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle, schvaluje dodatek č. 1582 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2017-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0280/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod úseku
silnice III/409 a darovací smlouvy na nabytí pozemní komunikace Jakuba Jelínka v Kamenici nad Lipou, rozhoduje uzavřít *
smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na
straně budoucího dárce a městem Kamenice nad Lipou na straně
budoucího obdarovaného dle materiálu ZK-04-2017-48, př. 1 *
smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městem Kamenice
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nad Lipou na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně
budoucího obdarovaného dle materiálu ZK-04-2017-48, př. 2 *
smlouvu darovací mezi městem Kamenice nad Lipou na straně
dárce a Krajem Vysočina na straně obdarovaného dle materiálu
ZK-06-2017-48, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0281/04/2017/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. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0282/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt koupí pozemky dle materiálu ZK-04-2017-50, př. 1,
z vlastnictví fyzických a právnických osob za kupní cenu 100 Kč/
m2 do vlastnictví Kraje Vysočina * nabýt bezúplatným převodem
pozemky dle materiálu ZK-04-2017-50, př. 1, z vlastnictví České
republiky, příslušnosti hospodaření pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad do vlastnictví
Kraje Vysočina.
odpovědnost: OM, termín: 31. prosince 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0283/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje ve
smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v provozování a údržbě silniční kanalizace na pozemcích par.
č. 854/17 a par. č. 854/18 dle geometrického plánu č. 471-92/2017
v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež, rozhoduje * převést darem
pozemky par. č. 853/7 o výměře 19 m2, par. č. 853/8 o výměře 111
m2 a par. č. 853/9 o výměře 5 m2, oddělené geometrickým plánem
č. 459-127/2016 z pozemku par. č. 853/1 v k. ú. Střítež u Jihlavy
a obci Střítež, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež
* převést darem pozemky par. č. 854/17 o výměře 305 m2 a par.
č. 854/18 o výměře 248 m2 oddělené geometrickým plánem č. 47192/2017 z pozemku par. č. 854/5 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež * uzavřít
mezi Krajem Vysočina na straně panujícího a obcí Střítež na straně
služebného smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu provozování a údržby silniční kanalizace na pozemcích par. č. 854/17
a par. č. 854/18 dle geometrického plánu č. 471-92/2017 v k. ú.
Střítež u Jihlavy a obci Střítež, a to bezúplatně, schvaluje dodatek
č. 1584 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-51, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0284/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/353 Stáj–Zhoř
do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/353 Stáj–
Zhoř v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu
ZK-04-2017-52, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí
v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0285/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1431/10 – ost. plocha, silnice, o výměře
12 m2, par. č. 1431/40 – ost. plocha, silnice, o výměře 25 m2, par.
č. 1431/46 – ost. plocha, silnice, o výměře 7 m2, par. č. 1431/50 – ost.
plocha, silnice, o výměře 8 m2, par. č.1431/51 – ost. plocha, silnice,
o výměře 10 m2 a dále o ideální 1/2 pozemků par. č. 1431/43 – ost.
plocha, silnice, o výměře 165 m2 a par. č. 1431/49 – ost. plocha,
silnice, o výměře 111 m2 v k. ú. Jiřice u Humpolce z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice, schvaluje dodatek č. 1585
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-53, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0286/04/2017/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. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0287/04/2017/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. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0288/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 7482/8 o výměře 14 m2, par. č. 7482/9
o výměře 2 m2 a díl „b“ o výměře 523 m2, oddělené geometrickým
plánem 2276-105/2016 z pozemku par. č. 7482/2 v k. ú. a obci Telč,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč, schvaluje
dodatek č. 1586 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-56,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0289/04/2017/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. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0290/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky v k. ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
dle materiálu ZK-04-2017-58, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví obce Kámen * nabýt darem pozemky v k. ú. Kámen
u Pacova a obci Kámen dle materiálu ZK-04-2017-58, př. 1,
z vlastnictví obce Kámen do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
* dodatek č. 8 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-58, př. 3 * dodatek
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č. 9 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-04-2017-58, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0291/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2475 o výměře 315 m2 v k. ú. a obci
Bačkovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bačkovice, schvaluje dodatek č. 1588 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2017-59, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0297/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0313/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 tak, že
materiál ZK-04-2015-42, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-042017-65, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0292/04/2017/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. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0293/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú.
Oudoleň v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-61, př. 1, od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření
kupních smluv za cenu 100 Kč/m2 * nabýt darem do vlastnictví
Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Oudoleň v rozsahu dle materiálu
ZK-04-2017-61, př. 2, z vlastnictví obce Oudoleň, se sídlem Oudoleň č. 123, 582 24, IČ: 0026796, schvaluje dodatek č. 1590 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-04-2017-61, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0294/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci
Koroužné v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-62, př. 1, z vlastnictví obce Koroužné se sídlem Koroužné 33, 593 01, IČ: 00545686 *
nabýt úplatně do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci
Koroužné v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-62, př. 2, od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření
kupních smluv za cenu 100 Kč/m2, schvaluje * dodatek č. 1591
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-62, př. 3 * dodatek
č. 1592 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-62, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0298/04/2017/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. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0299/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemky po stavbě II/388 Bobrová–Zvole, 1. úsek,
v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-04-2017-98, př. 1, a ZK-042017-98, př. 2, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době
uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0300/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout příjemci DOC.DREAM services, s. r. o., se sídlem
Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava, IČ: 05386551, dotaci ve
výši 350 000 Kč pro Centrum dokumentárního filmu v Jihlavě *
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2017-67, př.
2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování
audiovizuálních archiválií, o částku 350 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 350 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ekonomický odbor, termín: 30. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.

Usnesení 0295/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0099/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 tak, že
materiál ZK-02-2015-38, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-042017-63, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0301/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout zápůjčku v celkové výši 1 620 000 Kč s určením pro
Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČ: 28263693, za
účelem realizace projektu Naplňování národních marketingových
témat a zavedení turistické karty na Vysočině dle materiálu ZK-042017-68, př. 4 * schválit převod finančních prostředků ve výši 1 620
000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017,
kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, za účelem poskytnutí
zápůjčky ve výši 1 620 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism na
financování projektu dle materiálu ZK-04-2017-68, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0296/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2017-64, př. 1,
z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem

Usnesení 0302/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-04-2017-69, př. 1.
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odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0303/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011
dle materiálu ZK-04-2017-70, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0304/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova pro seniory Humpolec,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-71, př. 1.
odpovědnost: OSV, termín: 1. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0305/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy
ZK-04-2017-73, př. 1 * uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu
ZK-04-2017-73, př. 3 * neposkytnout dotaci v rámci grantového
programu Investujme v sociálních službách 2017 subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2017-73, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0306/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnutí o uzavření jednotlivých smluv dle materiálu ZK-042017-74, př. 1, rozhoduje uzavřít jednotlivé smlouvy o partnerství
dle materiálu ZK-04-2017-74, př. 1.
odpovědnost: OSV, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0307/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci ve výši 20 000 000 Kč městu Pacov,
IČ: 00248789, na realizaci projektu Dům sociálních služeb Pacov
dle materiálu ZK-04-2017-75, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2017-75, př. 2, schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci,
§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti,
o částku 10 000 000 Kč (ÚZ 00999) s určením na poskytnutí dotace
pro město Pacov, IČ: 00248789, Náměstí Svobody 320, 395 01
Pacov, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 10 000 000 Kč (ÚZ 00999).
odpovědnost: OSV, OE, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0308/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci ve výši 1 429 000 Kč
jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb dle materiálu ZK-042017-76, př. 1 * uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé
poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-04-2017-76, př.
2, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle
materiálu ZK-04-2017-76, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0309/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje
* rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399
– Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ve
výši 2 331 880 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví
a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle
materiálu ZK-04-2017-77, př. 1 * rozhodnout uzavřít smlouvy
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2017-77, př. 2, schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu
ZK-04-2017-77, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0310/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * o zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit
sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje
Vysočina dle materiálu ZK-04-2017-72, př. 1 * o nezařazení
sociálních služeb a požadavků na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
dle materiálu ZK-04-2017-72, př. 2, schvaluje stanoviska
k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky
zařazení dle materiálu ZK-04-2017-72, př. 1, a dle materiálu
ZK-04-2017-72, př. 2, jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě
sociálních služeb Kraje Vysočina, ukládá odboru sociálních věcí
aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb v Kraji
Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje
Vysočina na roky 2016–2018 dle materiálu ZK-04-2017-72, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0311/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství * městu Havlíčkův Brod
ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro
rok 2017 dle materiálu ZK-04-2017-100, př. 1 * městu Třebíč ve
výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2017 dle
materiálu ZK-04-2017-100, př. 2 * městu Žďár nad Sázavou ve výši
180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok
2017 dle materiálu ZK-04-2017-100, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy dle materiálů ZK-04-2017-100, př. 1, ZK-04-2017-100,
př. 2, a ZK-04-2017-100, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0312/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství * městu Havlíčkův Brod
ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro
rok 2017 dle materiálu ZK-04-2017-101, př. 1 * městu Třebíč ve
výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2017, dle
materiálu ZK-04-2017-101, př. 2 * městu Žďár nad Sázavou ve výši
180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok
2017 dle materiálu ZK-04-2017-101, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy dle materiálů ZK-04-2017-101, př. 1, ZK-04-2017-101,
př. 2, a ZK-04-2017-101, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0313/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu
ZK-04-2017-102, př. 1, si vyhrazuje rozhodnout poskytnout
navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých
je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje * poskytnout dotaci
pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 7 307 000 Kč
z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2017-102, př. 1 *
uzavřít smlouvy a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro
jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-042017-102, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0314/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a městem Humpolec dle materiálu ZK-04-2017-78, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0315/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení
č. 0207/03/2017/ZK tak, že materiál ZK-03-2017-37, př. 1, bude
nahrazen materiálem ZK-04-2017-79, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0316/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice
2017 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu ZK-04-201780, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu
ZK-04-2017-80, př. 3 * neposkytnout dotace v rámci grantového
programu Bezpečná silnice 2017 žadatelům na projekty a ve výši
dle materiálu ZK-04-2017-80, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0317/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo
náměstí 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, dle materiálu ZK-042017-81, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0318/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery
zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 300 000 Kč
(ÚZ 00999) pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny,
příspěvkovou organizaci, na zvýšení přílohy D1 B Investice
do silnic II. a III. tříd a do mostů na realizaci akce II/410 Chotěbudice – most ev. č. 410–014 při současném snížení přílohy
D2 – Investice v dopravě o částku 5 300 000 Kč (ÚZ 00999)
* zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku
5 300 000 Kč s určením na realizaci akce II/410 Chotěbudice –
most ev. č. 410–014.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0319/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419
– Ostatní tělovýchovná činnost, členům Všesportovního kolegia
Kraje Vysočina na činnost v roce 2017 v celkové výši 3 601 965
Kč dle materiálu ZK-04-2017-83, př. 4 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy dle materiálu ZK-04-2017-83, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický
odbor, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0320/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 –
Ostatní tělovýchovná činnost, ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu
fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem
Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČ: 04417909, dle materiálu
ZK-04-2017-84, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2017-84, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0321/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná
činnost, o částku 1 083 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 1 083 000 Kč
* poskytnout dotaci ve výši 1 083 000 Kč Tělovýchovné jednotě
Jiskra Havlíčkův Brod, z. s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01
Havlíčkův Brod, IČ: 00529672, dle materiálu ZK-04-2017-85,
př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-201785, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0322/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Dodatek č. 12 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola Třebíč dle materiálu ZK-04-2017-86, př. 1 *
Dodatek č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední
odborná škola Nové Město na Moravě dle materiálu ZK-04-201786, př. 2 * Dodatek č. 25 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, dle
materiálu ZK-04-2017-86, př. 3 * Dodatek č. 30 Zřizovací listiny
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná
škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-04-2017-86, př. 4.
odpovědnost: OŠMS, termín: 17. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0323/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2016 dle materiálu
ZK-04-2017-87, př. 1, rozhoduje uzavřít Dodatek č. 9 ke Smlouvě
o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-04-2017-87, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 7.
2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0324/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací
projektu Maturitu zvládneme dle materiálu ZK-04-2017-88, př. 1,
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schvaluje převod finančních prostředků ve výši 2 793 000 Kč
z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje
na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3121 –
Gymnázia, za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 793 000 Kč
s určením pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními
třídami Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na
předfinancování projektu Maturitu zvládneme.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními
třídami Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace,
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0325/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání
souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně
integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením dle
materiálu ZK-04-2017-89, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 1. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0326/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Důvodovou zprávu podle ZK-04-2017-90, př. 1, projednává 4. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Kraje
Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území podle
ust. § 29 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0327/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok
2016 dle materiálu ZK-04-2017-91, př. 1.
odpovědnost: P. Pacal, odbor regionálního rozvoje,
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0328/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2016 dle materiálů ZK-04-2017-92, př. 1, ZK-04-201792, př. 2, ZK-04-2017-92, př. 3, a ZK-04-2017-92, př. 4, ukládá
radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje
Kraje Vysočina za rok 2017 do 30. června 2018.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0329/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení
ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu
Vesnice Kraje Vysočina obci Heřmanov se sídlem Heřmanov
35, 594 58 Heřmanov, IČ: 00599387, rozhoduje poskytnout
dar obci Heřmanov se sídlem Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov,
IČ: 00599387, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, dle
materiálu ZK-04-2017-93, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor,
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0330/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2017-94, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
se žadateli dle materiálu ZK-04-2017-94, př. 4 * neposkytnout
dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-042017-94, př. 5.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0331/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program
obnovy venkova Vysočiny, dotace obcím na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-04-2017-95, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu ZK-04-2017-95, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle
materiálu ZK-04-2017-95, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0332/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
neposkytnout dotaci obci Vyskytná nad Jihlavou z rozpočtu kraje
na zřízení vodního zdroje pro tréninkovou plochu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Usnesení 0333/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle
materiálu ZK-01-2017-97, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0334/04/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* odvolat z Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management Jana
Kasala, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného
shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura
pro evropské projekty & management * jmenovat do Valného
shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura
pro evropské projekty & management za Kraj Vysočina Jiřího
Pokorného, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného
shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura
pro evropské projekty & management * navrhnout Valnému
shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura
pro evropské projekty & management * odvolat člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob Agentura pro
evropské projekty & management Jana Kasala * zvolit za člena
Předsednictva zájmového sdružení právnických osob Agentura
pro evropské projekty & management za Kraj Vysočina Jiří
Pokorného *odvolat člena Kontrolní komise zájmového sdružení
právnických osob Agentura pro evropské projekty & management Drahoslava Oulehlu * zvolit za členy Kontrolní komise
zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské
projekty & management za Kraj Vysočina Štěpána Komárka
a Helenu Vrzalovou.
odpovědnost: OI, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 2, zdrželo se 12.

číslo 7/2017
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ZPRAVODAJ

DEN

8. září 2017

S KRAJEM
VYSOČINA

Masarykovo náměstí Jihlava

Letos na téma:

„Zemědělství – život Vysočiny“

Program pro celou rodinu:
9.30
10.00
12.30
13.00
15.00
15.30
16.00
16.30

Zahájení
Urban Sense – parkurové vystoupení
Gastroshow
Havlíčkobrodská 12 – dechová hudba
Gastroshow
Urban Sense – parkurové vystoupení
Gastroshow
Richard Nedvěd a jeho kouzelnická show

Těšte se i na:
PARTNER
AKCE:

animační programy s Milanem Řezníčkem
prezentaci zemědělských oborů krajských středních škol
ukázky zemědělské techniky a prostředků prevence střetu se zvěří
lesní pedagogiku a ukázku živých ryb
zvířátka ze Stanice Pavlov
skákací atrakce
Já už tam jedu!
speciální techniku na úpravu zeleně
gastrofestival, gastroshow
interaktivní ukázky, soutěže a kvízy pro děti i dospělé

Vstup zdarma! Akce se koná za každého počasí.

