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ROZBĚHL SE JIŽ JEDENÁCTÝ
ROČNÍK ČISTÉ VYSOČINY
Osvětová akce Čistá Vysočina v rámci kampaně
Den Země (22. 4.), spojená s jarním úklidem
přírody, proběhne také v letošním roce a bude se
jednat již o jedenáctý ročník. Sběr odpadků probíhá především v okolí silnic na Vysočině a na
veřejných prostranstvích v obcích a městech.
Letos v termínu 8.–21. 4. vyrazí na úklid přírody rekordních 23 500 účastníků (o 1 500 více
než v posledních letech) z více než 600 skupin
a organizací, aby společně odlehčili přírodě od
odpadků. V roce 2018 se podařilo sesbírat více
než 73 tun odpadků. V posledních letech se objem
sesbíraného odpadu snižuje, což je určitě pozitivní.
„Oproti minulým ročníkům se zapojí více soukromých subjektů a firem. Vzrůstá rovněž zájem ze
strany fyzických osob – jednotlivců i skupin. Nejpočetnější ze skupin přihlášených jsou obce, města
a městyse, kterých se přihlásilo přes dvě stě,“ říká
radní pro oblast lesního a vodního hospodářství,
zemědělství a životního prostředí Martin Hyský.
Silnou skupinou jsou také různé druhy spolků,
jako jsou sdružení dobrovolných hasičů, myslivecká sdružení, kluby českých turistů, sportovní
kluby, sousedské a okrašlovací spolky, místní
organizace politických stran a další. Tradičně se
zapojují školy – MŠ, ZŠ a SŠ, pro které se jedná
o určitou formu osvěty spojenou s pobytem dětí
na čerstvém vzduchu. Balíčky pro účastníky
s pytli a vestami chystá pro Kraj Vysočina Novoříšský kulturní spolek a svoz z okolí silnic I., II.
a III. třídy zajistí Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny. Celkovou koordinaci a organizační
zajištění má na starosti
odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu
Kraje Vysočina. Čistá
Vysočina je realizována
v rámci projektu Zdravý
Kraj Vysočina a MA21.

Více informací
o akci a právě probíhajícím ročníku
včetně názorné
mapy naleznete na www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojí
a pomohou nám vytvořit lepší a hezčí prostředí,
ve kterém společně žijeme – zasloužíme si to.
HARMONOGRAM AKCE:
• Dne 28. 2. bylo uzavřeno přihlašování.
• Během března probíhala příprava balíčků pro
nahlášené účastníky a jejich rozvoz na kontaktní
místa v kraji.
• Úklid bude probíhat v termínu 8. 4. – 21. 4.
2019.
• Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na
odpadky (průhledné na plasty a černé na ostatní
komunální odpad).
• Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných
pytlích vedle komunikací.
• Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III.
třídy mimo obec zajistí zdarma Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny.
• V případě úklidu přímo v obcích a městech
budou poskytnuty pouze pytle a účastníci si
musí zajistit odvoz odpadků s firmou, která
v místě provádí svoz odpadu.
• Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné
konzultovat s jejich vlastníkem.
• Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!
Kontaktní osoby:
 Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 602 562, mobil: 724 650 149,
e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz;
 Petr Holý, odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 602 538, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz

GRANTOVÉ PROGRAMY
FONDU VYSOČINY PRO ROK 2019
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 19. 3. 2019 vyhlásilo další čtyři grantové programy
v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2019. Níže je uveden předpokládaný výčet vyhlášených grantových
programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu,
v jejichž gesci budou programy realizovány:
Venkovské prodejny 2019 – 4 000 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti zachování
služeb na venkově (odbor regionálního rozvoje,

Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 23. 4. – 10. 5. 2019
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Technické vybavení jednotek
požární ochrany obcí 2019 –
2 000 000 Kč – program na
podporu zkvalitnění vybavení
jednotek požární ochrany obcí
(odbor sekretariátu hejtmana, Ing.
Bc. Pavel Dvořák, tel.: 564 602
122, dvorak.pavel@kr-vysocina.
cz; Iva Leflerová, tel.: 564 602 175,
leflerova.i@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 1. 5. – 12. 5.
2019

Regionální kultura 2019 –
1 800 000 Kč – program na
podporu akcí v oblasti kultury
(odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Jaroslava
Panáčková, tel: 724 650 147,
panackova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 29. 4. –
10. 5. 2019
Investujeme v sociálních službách 2019 – 3 500 000 Kč

– program na podporu nutného investičního vybavení
či jeho modernizaci v zařízeních poskytujících sociální
služby (odbor sociálních věcí,
Jiří Bína, tel: 564 602 817,
bina.j@kr-vysocina.cz; Olga
Tvarůžková, tel.: 564 602 833,
tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 23. 4. – 7. 5.
2019

Výzvy k předkládání projektů
a veškeré informace ke grantovým programům včetně
formuláře žádosti najdete na
www.fondvysociny.cz.
 Dušan Vichr,
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 541
e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

SEMINÁŘE PRO OBCE V OBLASTI OCHRANY
OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Až do konce května se budou konat semináře, které pořádá
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina pro všechny obce Kraje
Vysočina. Ty budou primárně zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení. Na seminářích
budou prezentována například témata týkající se krizového řízení,
ochrany obyvatelstva, problematiky veřejného pořádku v obcích,
činnosti povodňových orgánů nebo veterinárních a hygienických
opatření při mimořádných a krizových situacích. Kromě hasičského
Žďár nad Sázavou
Velké Meziříčí
Nové Město na Moravě
Bystřice nad Pernštejnem
Humpolec
Pacov
Pelhřimov
Náměšť nad Oslavou

25. 3.
28. 3.
2. 4.
9. 4.
15. 4.
6. 5.
13. 5.
17. 4.

Více informací podá Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina,
tel.: 950 270 111, e-mail: spisovna@hasici-vysocina.cz

záchranného sboru na seminářích vystoupí zástupci Krajské
hygienické stanice kraje Vysočina, Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina, Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina,
Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina nebo Krajského
úřadu Kraje Vysočina.
Pozvánky s programem seminářů rozesílá na obce hasičský
záchranný sbor. Semináře se budou konat v jednotlivých obcích
s rozšířenou působností v těchto termínech:
Třebíč
Moravské Budějovice
Chotěboř
Světlá nad Sázavou
Havlíčkův Brod
Jihlava
Telč

29. 4.
30. 4.
27. 5.
28. 5.
29. 5.
14. 5.
7. 5.

 Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz

PŘIHLASTE SVOU OBEC
DO SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2019
Na konferenci Den malých
obcí byl v únoru zahájen už
25. ročník soutěže Vesnice roku
v Programu obnovy venkova.
Soutěžní klání bude stejně jako
každý rok probíhat ve dvou
kolech – krajském a celostátním.
Všechny obce budou nejprve
hodnoceny v krajských kolech,
která proběhnou během května
a června. Celostátní kolo proběhne první zářijový týden. Přihlášené obce jsou hodnoceny
v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský
život, aktivity občanů, podnikání,

péče o stavební fond a obraz
vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory energií,
péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče
o krajinu, připravované záměry
a informační technologie obce.
Přihlášky mohou obce podávat
od 19. února 2019. Obce musí
podat řádně vyplněnou elektronickou přihlášku včetně povinných příloh a uhradit povinný
registrační poplatek (2 Kč za
každého občana přihlašované
obce). Vytištěnou elektronickou
přihlášku do soutěže včetně

příslušné dokumentace a doklad
o úhradě registračního poplatku
zašlou obce do 30. dubna 2019
na Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR (adresa: Staroměstské nám.
č. 6, 110 15 Praha 1) k rukám
tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché. Podmínky účasti
v soutěži i přihláška jsou k dispozici na samostatných webových stránkách této soutěže:
www.vesniceroku.cz.
V loňském roce se Vesnicí
Vysočiny stala obec Vepříkov.
Krajského kola této soutěže se
zúčastnilo celkem 25 obcí. Vítěz

krajského kola na Vysočině navíc
získává od Kraje Vysočina titul
Vesnice Vysočiny roku 2019,
který sebou nese i finanční benefit v podobě stotisícového daru.
I na ostatní obce oceněné v rámci
krajského kola soutěže kraj pamatuje s finanční odměnou, u obcí
oceněných stuhou je to dar ve výši
padesát tisíc, u obcí oceněných
diplomem pak pětadvacet tisíc.
 Luděk Hrůza,
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz
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OBEC – PŮVODCE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (část 2.)
Obec má za povinnost vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou pro
své občany určí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zmocnění pro stanovení
systému nakládání s odpady je dáno zastupitelstvu obce. Obecně
závazná vyhláška k určení systému nakládání s komunálním odpadem
by měla obsahovat:
• Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• Stanovení třídění komunálního odpadu a shromažďování tříděného
odpadu včetně bioodpadů
• Stanovení sběru a svozu nebezpečných složek komunálního odpadu
a objemného odpadu
• Stanovení shromažďování směsného komunálního odpadu
• Stanovení nakládání se stavebním odpadem
Podrobnosti ke stanovení systému jsou uvedeny ve vyhlášce
č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (novela vyhlášky č. 210/2018 Sb.).
Ode dne, kdy obec stanoví systém nakládání s komunálním
odpadem obecně závaznou vyhláškou, musí občané tento systém
dodržovat, a tedy třídit odpady na složky určené obcí a do určených
nádob nevhazovat jiné druhy odpadů.
Dle zákona o odpadech je obec povinna zajistit i místa pro odkládání
komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími
osobami na jejím katastrálním území, a tedy minimálně nebezpečných
odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů
(minimálně rostlinného původu). Od roku 2020 přibude k těmto
složkám také samostatný sběr jedlých olejů a tuků. Biologicky
rozložitelný odpad bude nutné od dubna 2019 sbírat celoročně.
Povinnost týkající se nebezpečných složek komunálního odpadu lze
zajistit zřízením sběrného dvora (zařízení ke sběru a výkupu dle §14)
nebo zajištěním míst k jednorázovému soustředění nebezpečných složek komunálního odpadu (minimálně 2x ročně), též jejich mobilním
svozem. Protože nakládání s nebezpečnými složkami komunálního

odpadu je ve smyslu zákona nakládání s nebezpečným odpadem, musí
mít obec uvedené činnosti zajištěné oprávněnou osobou a předávat
komunální odpad a jeho složky (včetně nebezpečných) pouze oprávněné osobě, která obdržela souhlas kraje s provozem zařízení k využívání, odstraňování nebo ke sběru či výkupu příslušných druhů odpadů.
Zpoplatnění systému pro občany
Za provozování systému nakládání s komunálním odpadem může obec
vybírat úhradu, a to třemi způsoby:
• Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování KO. Jedná se o místní poplatek
stanovený podle § 10b zákona o místních poplatcích a využívá jej
cca 79 % obcí.
• Poplatek za komunální odpad je stanoven na základě § 17a zákona
o odpadech.
• Smlouva s jednotlivými občany dle zmocnění v § 17 odst. 6 zákona
o odpadech; tento způsob platby využívají asi 3 % obcí.
Obec může na svém území stanovit platbu za odpady pouze jedním
z výše uvedených postupů, takže není možné uvedené způsoby
kombinovat.
Ke shrnutí práv a povinností obcí, informací o třídění a využívání
komunálních odpadů jsme pro vás na duben ve spolupráci se společností
EKO-KOM, a. s., připravili pracovní setkání, které se uskuteční ve:
• ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, 17. 4. 2019, 9.00–12.30, MÚ Žďár nad
Sázavou, Žižkova 227/1, zasedací místnost zastupitelstva města,
II. patro
• JIHLAVA, 29. 4. 2019, 9.00–12.30, KÚ Kraje Vysočina, Žižkova
57, III. patro, B 3.16
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 522
e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

EVROPSKÝ REGION DUNAJ–VLTAVA:
NOVÁ PUBLIKACE PRO PĚŠÍ TURISTY
U příležitosti zahájení turistické
sezony představuje Evropský
region Dunaj–Vltava novou
publikaci, ve které najdete
28 nejhezčích okružních výletů
po celém jeho území. Partnerské země Bavorska, Rakouska
a České republiky mají díky své
výhodné geografické poloze
a rozmanitým přírodním krásám
pěším turistům co nabídnout.
Výlety jsou rozděleny dle stupně
obtížnosti a každý obsahuje
krátký popis trasy, podrobnou
mapu s vyznačeným okruhem
a výškovým profilem. Nechybí
ani označení turisticky atraktivních míst. Jedná se o druhou turistickou publikaci, která navazuje
na loni vydanou cyklistickou

brožuru 28 nejlepších jednodenních výletů.

a doplňuje, že vybraný okruh si je
možné stáhnout také přes QR kód.

„Nový česko-německý průvodce
s názvem 28 nejhezčích okružních výletů pro pěší představuje
celkem 430 kilometrů rozmanitých turistických stezek napříč
evropským regionem. Kromě
čtyř okruhů na Vysočině můžete
s rodinou navštívit pohádkový
hrad Kašperk, pohodovým pěším
výšlapem dojít k oboře Wildpark
Walderlebnisbühne v Horní Falci
nebo absolvovat náročný výstup
až k vrcholu hornorakouské hory
Kleiner Pyhrgas,“ upřesňuje Pavel
Pacal, náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast regionálního
rozvoje, člen Presidia ERDV,

Průvodce pro pěší je k dispozici zdarma. V elektronické
podobě je ke stažení na www.
evropskyregion.cz/28-nejhezcich-okruznich-vyletu-pro-pesi.
html, v tištěné podobě si jej
můžete objednat prostřednictvím e-mailu (hajkova.ivona@
kr-vysocina.cz, rican.j@kr-vysocina.cz) nebo telefonicky
(564 602 534, 564 602 531).
O Evropském regionu
Dunaj–Vltava
V roce 2012 založený Evropský
region Dunaj–Vltava je trilaterální pracovní společenství

sedmi partnerských regionů Horního Rakouska, dolnorakouského
Mostviertelu a Waldviertelu, Dolního Bavorska s Altöttingem,
Horní Falce, Plzeňského kraje,
Jihočeského kraje a Kraje Vysočiny. Slouží k rozvoji spolupráce
pro dobro obyvatelstva žijícího na
tomto území, pro posílení regionu
v konkurenci dalších regionů a pro
realizaci evropské myšlenky.
 Ivona Hájková,
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 534, e-mail:
hajkova.ivona@kr-vysocina.cz
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S VYSOČINOU DO EVROPY:
JIRKA, ADÉLA A ANNA POLETÍ DO BRITÁNIE
Letošním jubilejním 10. ročníkem vědomostní a jazykové soutěže cestování souběžné a porotě nabídl jiné zastávky – havlíčkobrodský
S Vysočinou do Evropy prošli nejlépe Jiří Brychta z novoměst- střed Evropy, Hradisko u Rožné, Šlakhamry, Lipnici... nebo Šebeň,
ského gymnázia, Adéla Pivničková z Biskupského gymnázia Žďár tedy místo s největší koncentrací mravenišť, kde doprava nekolanad Sázavou a Anna Šotolová z krajského Gymnázia Žďár nad buje a vše funguje přesně tak, jak má,“ popisuje svou prezentaci
Sázavou. Trojice úspěšných gymnazistů absolvuje letos v srpnu Jiří Brychta. Adéla Pivničková vsadila při přípravě prezentace na
dvoutýdenní jazykový kurz ve
legendy a tajemno. Zmínila známé
Velké Británii. Za posledních
i méně známé povídání o Aloisi
VÝSLEDKY 10. ROČNÍKU SOUTĚŽE
deset let se této soutěže zúčastnilo
Ulrichovi, povyprávěla o tajemném
S VYSOČINOU DO EVROPY:
už 3 350 žáků středních škola
jihlavském podzemí nebo o Bílé
1. Jiří Brychta, Gymnázium Vincence Makovského
gymnázií, někteří opakovaně.
paní z Pernštejna. Annu Šotolovou
se sportovními třídami Nové Město na Moravě
„Pro nastartování ideální kariinspirovali při přípravě podkladů
2. Adéla Pivničková, Biskupské gymnázium Žďár
éry je znalost anglického jazyka
rodáci, a to známí i méně známí.
nad Sázavou
nezbytná. Pro nás jako zřizoZa první tři místa patří řešitelům
3. Anna Šotolová, Gymnázium Žďár nad Sázavou
vatele středních škol je důležité
pozvání na dvoutýdenní jazykový
4. Václav Novák, Gymnázium Žďár nad Sázavou
vybavit žáky také znalostmi
kurz do Anglie, 4.–5. místo ocenila
5. Linda Sharabati, Gymnázium Havlíčkův Brod
o regionu. A v soutěži jsme spojili
porota moderní výpočetní technikou
6. Alice Janáčková, Gymnázium Chotěboř
příjemné s užitečným,“ konsta– notebooky. Všech 30 účastníků
7. Vendula Fořtová, Gymnázium Bystřice nad
tovala radní Kraje Vysočina pro
finále odešlo s hodnotnými cenami.
Pernštejnem
oblast školství, mládeže a sportu
Hlasování o nejzdařilejší prezen8. Kateřina Hőnigerová, Gymnázium, SOŠ a VOŠ
Jana Fialová.
taci, které probíhalo na internetu,
Ledeč nad Sázavou
jednoznačně vyhrála Vendula Foř9.
Matěj Cícha, Gymnázium Třebíč
Finále soutěže S Vysočinou do
tová z Gymnázia Bystřice nad
10. Matěj Petráněk, Gymnázium Třebíč
Evropy je tradičně dvoukolové.
Pernštejnem.
Účastní se jej pouze tři desítky nejDalší, v pořadí už jedenáctý ročník
lepších řešitelů průběžných kol zveřejňovaných na internetu. Letos se soutěže pořadatelé vyhlásí opět na podzim. Pozvání k účasti bude
zapojilo 321 žáků z 19 krajských i soukromých středních škol a gym- tradičně adresováno všem studentům středních škol v Kraji Vysočina.
názií. Ve finále musí soutěžící nejprve zvládnout na co nejvyšší počet Více informací o soutěži je k dispozici na www.ourregion.cz.
bodů test znalostí v anglickém jazyce, deset nejúspěšnějších řešitelů Soutěž mohla být vyhlášena díky podpoře sponzorů: Kooperativa
následně prezentuje předem zadané téma. Letos porotu zajímal pohled pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group a NET4GAS.
soutěžících zvídavýma očima na Vysočinu.
„Původně měla být prezentace popisem zajímavostí v blízkosti D1,  Dita Voborská, odbor školství, mládeže a sportu
ale s ohledem na její technický stav a počet uzavírek jsem zvolil tel.: 564 602 945, e-mail: Voborska.D@kr-vysocina.cz

ORKÁN EBERHARD PROVĚŘIL HASIČE
I ENERGETIKY, STAROSTŮM POMÁHALA
TAKÉ NOVÁ INFORMAČNÍ LINKA
Orkán Eberhard, který druhý
březnový víkend potrápil celé
Česko, prověřil také na Vysočině
připravenost hasičů a pracovníků
energetických společností.
Hasiči vyjížděli ke stovkám
událostí, z nichž nejčastější byly
pády stromů na silnice nebo
automobily na parkovištích a
také zajištění utržených střech.
Velké problémy způsobily pády
stromů na elektrická vedení.
Energetici ze společností EON
Distribuce a ČEZ Distribuce se
snažili co nejrychleji obnovit
dodávku proudu do téměř 30
tisíc domácností. „Hasiči i

energetici situaci zvládly velmi
profesionálně a vzhledem k
rozsahu škod rovněž velmi
rychle. Poprvé se naostro v praxi
vyzkoušel nový komunikační
kanál mezi distributory elektrické
energie, hasičským záchranným
sborem a starosty jednotlivých
obcí. Ten starostům umožnil
získat přesnější dostupné
informace o postupu montážních
prací a zároveň se dozvěděli
předpokládaný čas obnovení
dodávek energií do svého
katastru,“ shrnul řádění orkánu
Eberhard na Vysočině hejtman
Jiří Běhounek.

Potřeba zdokonalit a více
precizovat systém informovanosti
starostů obcí vznikl už po
poslední vichřici Herwart na
podzim 2017. Mnoho obcí
tehdy zůstalo několik dní bez
elektrického proudu a zástupci
obcí neměli přístup k relevantním
informacím, především jaká
je prognóza délky výpadku.
„Tato situace by se už nyní
neměla opakovat. Starostové
obcí byli seznámeni se systémem
předávání informací jednotlivými
společnostmi E.ON Distribuce i
ČEZ Distribuce a byli jim, na
setkání rady kraje se starosty obcí

v lednu tohoto roku, představeni
zástupci distributorů konkrétně
pro jejich obec, na které je možno
se obracet. Zásadní podmínkou
pro vzájemnou komunikaci je
mít aktuální kontakty v databázi
kontaktů obcí ePUSA,“ říká Jan
Murárik z oddělení krizového
řízení a bezpečnosti Krajského
úřadu Kraje Vysočina.
V případě, že starosta potřebuje
s aktualizací kontaktů v systému
ePUSA poradit, může se obrátit
na odbor informatiky krajského
úřadu na Ing. Táňu Mrázkovou,
tel. 564 602 104 nebo email:
mrazkova.t@kr-vysocina.cz
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VÝLET PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ
VYHRÁLA ČTYŘICÍTKA SOUTĚŽÍCÍCH
S NEJLEPŠÍMI ZNALOSTMI O VYSOČINĚ
Letošní ročník soutěže pro žáky
druhých stupňů ZŠ a víceletých
gymnázií, ve kterém pravidelně
Kraj Vysočina nechává soutěžící poznávat známá i méně
známá zákoutí Vysočiny, testuje
jejich orientaci v mapě nebo
odhaluje jejich vlastní znalosti
o regionu, vyhrál Jakub Homola
ze ZŠ a MŠ Bory s 87% přesností odpovědí v náročném
testu. Jen o jednu správnou
odpověď za ním se umístila
Terezka Hochmanová ze ZŠ
Chotěboř, Smetanova, a třetí
Terezka Mokričková z Gymnázia Žďár nad Sázavou. „Letos se přihlásilo rekordních 87 škol,
opravit jsme museli 173 prací, vyhrát mohou opravu jen ti, kteří
se pečlivě připravují a kromě toho, co se ve škole naučí, se ještě
zajímají o dění kolem sebe,“ uvedla Jana Fialová, radní Kraje
Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.
„Letošní test znalostí o Vysočině měl 25 otázek, nejčastěji soutěžící chybovali v dotazu na počet osmitisícovek, který si na svůj
účet připsal novoměstský rodák Radek Jaroš. Většině soutěžících se číslo 14 zdálo moc a ve svých odpovědích tipovali číslo
nižší. Dalším oříškem bylo i správné jméno autora knihy Malý
Bobeš, na jméno Josefa Věromíra Plevy z Moravské Svratky si
vzpomněli soutěžící, které bychom spočítali na jedné ruce,“ říká
Eva Neuwirthová z týmu organizátorů. Většina dětí si byla jista
například Třeští, jako městem betlémů.
Čtyřicítka nejlepších řešitelů krajského kola odjíždí 10.–11. května
2019 na VIP výlet organizovaný Krajem Vysočina do Prahy.

Kromě společenského programu, a tedy návštěvy divadelního představení, je pro
výherce připravena také prohlídka Národního muzea, výlet
lodí, procházka Prahou vedená
průvodci „bez domova“, ubytování je objednáno v moderním
hotelu a po celé dva dny se
děti mohou těšit na dobré jídlo.
Každý oceněný dostal jako cenu
cestovní kufr a sportovní oblečení, tři nejlepší pak značkový
mobilní telefon.
Výsledky soutěže POZNEJ VYSOČINU 2019:
1.
2.
3.
4.
5.

Jakub Homola, ZŠ a MŠ Bory
Tereza Hochmanová, ZŠ Chotěboř, Smetanova
Tereza Mokričková, Gymnázium Žďár nad Sázavou
Vít Peňáz, ZŠ a MŠ Jimramov
Adam Jirků, Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město
na Moravě
6. Bohumil Ecler, Gymnázium a OA Pelhřimov
7. Laura Pozníková, ZŠ Pelhřimov, Krásovy Domky
8. Josef Nováček, ZŠ a MŠ Vladislav
9. Tomáš Veselý, ZŠ a MŠ Myslibořice
10. Tomáš Vincenc, ZŠ Humpolec, Hradecká
 Radim Hošek, odbor sekretariátu hejtmana
tel.: 564 602 374, e-mail: hosek.r@kr-vysocina.cz

ZNOVU STAVÍME ZE STAVEBNICE ROTO.
PROBUĎ V SOBĚ VYNÁLEZCE!
Rada Kraje Vysočina vyhlásila
už čtvrtý ročník soutěže Stavíme
ze stavebnice ROTO s podtitulem IGRÁČEK ‒ vynálezce
dopravních prostředků. „Žáci
1., 2. i 3. tříd budou mít za
úkol vytvořit nejrůznější stroje
a dopravní prostředky, které
bychom mohli využít dnes nebo
v budoucnu na dopravu a přepravu čehokoliv. Fantazii se
v žádném případě meze nekladou,“ zve k účasti v soutěži Jana
Fialová, radní Kraje Vysočina

pro oblast školství, mládeže
a sportu. Vítězové dostanou
za odměnu den plný zážitků
v brněnském science centru
VIDA!.
Zapojit se do soutěže je velice
jednoduché. Stačí vymyslet originální stroj, ve třídě jej sestavit
z jednotlivých dílků stavebnice
ROTO a vyučující poté vynálezy vyfotí a pošlou do soutěže,
a to nejpozději do 26. dubna
2019 na www.kr-vysocina.cz/

stavimezrota. Porota složená ze
zástupců kraje, partnerů a metodiček, které soutěž připravovaly,
vybere tři nejlepší třídy z každého ročníku. Celkem tedy devět
úspěšných tříd za odměnu stráví
den v science centru VIDA!
v Brně.
Konstrukční soutěže, které pro
žáky základních škol připravuje
Kraj Vysočina, se už stávají tradicí. Kromě soutěže Stavíme ze
stavebnice ROTO pořádá kraj
také soutěž Stavíme z Merkuru,

tentokrát pro žáky druhého
stupně základních škol, tu už
Rada Kraje Vysočina vyhlásila
letos v únoru. Do 6. ročníku
soutěže Stavíme z Merkuru se
konstrukční týmy mohly hlásit
do konce března.
 Terezie Doleželová,
odbor školství, mládeže
a sportu
tel.: 564 602 958, e-mail:
dolezelova.t@kr-vysocina.cz
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ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE PROSTŘEDNICTVÍM
KRIZOVÝCH ŠTÁBŮ KRAJE A OBCÍ
Jak již bylo uvedeno v předcházejících článcích zpravodaje, které
se zabývaly organizací, zákonnými normami krizového řízení
a popisem integrovaného záchranného systému (IZS), mohou hejtmani krajů a starostové obcí (předsedové krizových štábů) využívat
při koordinaci záchranných a likvidačních prací krizový štáb (KŠ).
Je to jejich pracovní orgán, pokud budou koordinovat záchranné
a likvidační práce po mimořádné události nebo provádět krizová
opatření při vyhlášeném krizovém stavu. Na úrovni vlády ČR je
ustanoven Ústřední krizový štáb se sídlem na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (GŘ HZS
ČR) v Praze.
Krizový štáb se svolává při řešení mimořádné události nebo krizové
situace a jeho členové jsou předem jmenováni předsedou krizového
štábu. Krizový štáb plní dvě základní funkce:
• zajišťuje nepřetržitou práci, pokud to koordinace záchranných
a likvidačních prací vyžaduje
• projednává na svém zasedání zásadní postupy na úrovni strategického řízení při mimořádné události a navrhuje hejtmanovi
kraje nebo starostovi obce postup či doporučení k řešení vzniklé
situace
Svolání krizových štábů na pokyn předsedy KŠ provádí Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného
sboru kraje (KOPIS), které je lokalizováno v Jihlavě. Proto
je nutno, aby KOPIS vlastnilo aktualizované údaje o složení
krizového štábu kraje a obcí i kontakty potřebné pro vyrozumění.
Kraj Vysočina využívá databázi elektronického portálu územních
samospráv (ePUSA), ve kterém jsou uvedeny kontakty na všechny
samosprávné orgány v České republice. Pro obce s rozšířenou
působností (ORP) v Kraji Vysočina je v systému ePUSA vytvořena
zvlášť podskupina Krizové řízení, v níž jsou uvedeny informace
o složení krizového štábu kraje, složení krizových štábů ORP
a povodňových komisí, a to včetně kontaktů na jednotlivé členy.
Jak již jsem uvedl v předcházejícím článku, který se zabýval zákonnou odpovědností starosty obce v oblasti krizového řízení, starosta
obce odpovídá za zajištění připravenosti obce k řešení krizových
situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.
Je velmi důležité, aby jakékoliv změny kontaktů na obecních
úřadech všech stupňů byly aktualizovány v databázi e-PUSA
(www.epusa.cz). V případě, že nebudou v tomto systému kontakty pro spojení aktualizovány, je vyloučena komunikace
s obcí v případě nutnosti. Aktualizaci bylo nutno provést
především po volbách 2018 do obecních zastupitelstev a stále
ji udržovat v aktuálním použitelném stavu!
V případě dotazů k systému ePUSA kontaktujte odbor informatiky
KrÚ, Ing.Táňa Mrázková, tel. 564 602 104, e-mail mrazkova.t@
kr-vysocina.cz.
Struktura složení krizových štábů je stanovena nařízením vlády
č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů
(krizový zákon), a jejich činnost je podrobněji popsána ve Směrnici
ministerstva vnitra č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se
stanovují jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového
štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce.

Krizový štáb Kraje Vysočina (ve smyslu § 24b zákona
č. 240/2000 Sb.) byl zřízen hejtmanem kraje poprvé v roce 2002.
Po dobu své existence prošel organizačními úpravami dle zkušeností z řešení mimořádných událostí i krizových situací. V jeho
čele stojí hejtman kraje a jeho členy jsou členové bezpečnostní
rady kraje, zástupci složek IZS a další oborníci s ohledem na
druh řešení mimořádné události nebo krizové situace a zaměstnanci krajského úřadu. Právě při sestavování KŠ je nutno mít na
zřeteli možnosti vzniku mimořádných událostí na území kraje či
obce a dle toho řešit personální obsazení odborníky. Jednání KŠ
se řídí schváleným jednacím řádem a zpracovanou dokumentací.
Z uvedeného vyplývá, že při vzniku mimořádné události, kdy
předseda krizového štábu rozhodne o jeho svolání, není nutno
svolávat všechny členy. Ve většině případů jsou svoláni členové
bezpečnostní rady, členové stálé pracovní skupiny a vybraní
členové – odborníci dle vzniklé situace. Za účelem plnění úkolů
krizového řízení zřizuje krajský úřad pracoviště krizového řízení
s personálním naplněním.
Krizové štáby ORP (ve smyslu § 24b zákona č. 240/2000 Sb.)
‒ jejich složení a určení je obdobné jako u krajů. V čele KŠ stojí
starosta obce. Základní úkol KŠ obce je opět shodný s krajem, a to
nepřetržité zabezpečování pracovního, poradního a informačního
servisu pro rozhodování předsedy krizového štábu při krizových
stavech, nebo rozhodne-li se předseda krizového štábu k jeho
využití při koordinaci záchranných a likvidačních prací.
Starostové ostatních obcí mohou zřídit své krizové štáby s ohledem na potenciální nebezpečí reálně existující nebo ohrožující
území obce. Jedná se například o obce, které mohou být ohroženy
průmyslovými provozy s uloženými škodlivinami, obce v zóně
havarijního plánování JE Dukovany, obce, jejichž území je ohroženo povodňovými stavy atd. S charakterem možného ohrožení,
s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich
provedení seznamuje obce na jejich žádost hasičský záchranný
sbor kraje (§ 15 odst. 4 krizového zákona). Je velmi žádoucí,
aby starosta obce využil znalostí HZS kraje, tyto skutečnosti
s pracovníky HZS projednal a s potenciálním nebezpečím se
seznámil. Obecním úřadům totiž z § 21a odst. 2 krizového zákona
vyplývá navazující povinnost seznamovat právnické a fyzické
osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich
provedení (a to bez jejich předchozí žádosti).
V případě potřeby KŠ zasedá v předem připravených prostorách,
hodnotí danou situaci, navrhuje řešení a přijímá rozhodnutí k jejich
uskutečnění. Počet a dobu zasedání krizového štábu volí jeho
předseda podle potřeby.
ORP mají významné kompetence v oblasti krizového řízení, a to
hlavně v tom smyslu, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností
zajišťují připravenost svého správního obvodu na mimořádné
události, řešení krizových situací, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Za účelem plnění úkolů
krizového řízení zřizuje obecní úřad ORP pracoviště krizového
řízení s personálním naplněním obdobně jako krajský úřad.
Zásady komunikace v krizovém řízení jsou stanoveny tak, že pro
obce je prvotním partnerem obec s rozšířenou působností, na kterou se obrací v případě, že nestačí vlastními silami a prostředky
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čelit následkům mimořádné události. Následně obec s rozšířenou působností v obdobném případě vyžaduje pomoc zejména
prostřednictvím KOPIS HZS na kraji. Jelikož zde hovoříme
o situacích, které vyžadují specifická opatření, je v krizovém
zákoně stanovena jednoznačná podřízenost samospráv. Jedná
se o výkon státní správy v přenesené působnosti.
Starosta ORP plní úkoly stanovené mu hejtmanem kraje
a starosta obce plní úkoly stanovené mu starostou ORP. Hejtman kraje pak zajišťuje provedení krizových opatření nařízených
vládou na území kraje.
V sérii článků, které popisovaly problematiku integrovaného
záchranného systému a krizového řízení, jsem shrnul základní
právní normy a zásady činnosti v této oblasti. Byť tato problematika není každodenním jevem, jak ukázaly zkušenosti posledních
let, nelze ji z reality života zcela vyloučit. Naopak stále více

přibývá ať již přírodních jevů (živelních pohrom) nebo jevů vyvolaných činností člověka, které vyžadují řešení situace činností IZS
či s pomocí krizové legislativy se zapojením krizových štábů všech
stupňů. Z minulosti si vybavíme povodně a následné destrukce
mostů, poruchu hráze vodního díla Mostiště, sněhové přívaly
a vichřice s následným plošným výpadkem elektrické energie nebo
hromadné dopravní havárie na dálnici D1.
Proto ustanovené a připravené orgány krizového řízení mohou
v případě nutnosti svojí připravenou a organizovanou činností
značně zmírnit nebo odvrátit následky mimořádných událostí
či krizových situací, a tím ochránit zdraví, majetek a životy
spoluobčanů.
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
tel.: 564 602 131, e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz

RYBNÍČEK U DOLNÍHO DVORA

NA HAVLÍČKOBRODSKU JE NOVOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKOU
Mělký rybníček o rozloze 0,2 ha na přítoku Křivoláčského potoka
nacházející se přibližně dva kilometry jihovýchodně od Lipnice nad
Sázavou se stal novou přírodní památkou Kraje Vysočina. Lokalita
je významná zejména výskytem všech tří druhů čolků známých na
Českomoravské vrchovině. O vydání nařízení ke zřízení přírodní
památky o přibližně hektarové rozloze rozhodla v březnu Rada
Kraje Vysočina. Ochranné pásmo nového zvláště chráněného území
zabírá 3,5 hektaru.
Unikum lokality spočívá ve
výskytu vzácných a ohrožených
druhů obojživelníků. Jde zejména o početnou populaci čolka
velkého, dále čolka horského
a čolka obecného. Rybník je
rovněž domovem skokana krátkonohého. K cennější rostlinné
vegetaci patří například záběhlík
bahenní a rdest maličký. Rybníček u Dolního Dvora je ve
vlastnictví státu a pečuje o něj
Agentura ochrany přírody a krajiny. „Samotná přírodní památka
zabírá rozlohu 0,95 ha, ochranné
pásmo má rozlohu 3,54 ha a jeho
hlavním účelem je omezit splach

nežádoucích látek z okolních
převážně zemědělských pozemků,“ vysvětluje krajský radní pro
oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský a doplňuje, že podle statistik vynaložil
kraj na péči o zvláště chráněná
území a zvláště chráněné druhy
rostlin a živočichů v roce 2018
cca 6,5 milionu korun.
Na území Kraje Vysočina se
nacházejí tato chráněná území
(stav k 11. 3. 2019):
• dvě velkoplošná chráněná
území (CHKO Žďárské vrchy
a CHKO Železné hory)

• 200 maloplošných chráněných území (tj. šest národních
přírodních rezervací, čtyři
národní přírodní památky,
74 přírodních rezervací a 116
přírodních památek)
• devět přírodních parků
• 85 evropsky významných
lokalit soustavy Natura 2000

• dvě smluvně chráněná území
(Ficků rybník a Jeřišno-Heřmaň)
 Jana Slaninová,
odbor životního prostředí
a zemědělství
tel.: 564 602 511, e-mail:
slaninova.j@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Školský zákon
V částce 19/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 2. 2019 byl pod
č. 46 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Sociální služby
V částce 19/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 2. 2019 byl pod
č. 47 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019 (část 1. 7. 2019).
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Autorský zákon
V částce 19/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 2. 2019 byl pod č. 50
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, a pod č. 49,
kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, respektive 1. 4. 2019.

Seznam zboží s regulovanými cenami
V částce 17/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 2. 2019 bylo pod
č. 40 publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
pro rok 2019.
Výměr je publikován v Cenovém věstníku, částka 02/2019, dne
29. ledna 2019 a nabývá účinnosti 1. února 2019.

Utajované informace
V částce 16/2019 Sbírky zákonů vydané dne 14. 2. 2019 byla pod
č. 37 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb.,
o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací,
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2019.

Volby a referenda
V částce 17/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 2. 2019 byl pod č. 38
publikován zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním
referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní.
Zákon nabývá účinnosti dnem 2. 3. 2019.
Volby
V částce 17/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 2. 2019 byla pod
č. 39 publikována vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící
volební zákony.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. 3. 2019.
Ekozemědělství
V částce 23/2019 Sbírky zákonů vydané dne 26. 2. 2019 bylo pod
č. 57 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb.,
o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti
s přírodními omezeními.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2019.
Blaho zvířat
V částce 23/2019 Sbírky zákonů vydané dne 26. 2. 2019 bylo pod
č. 58 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré
životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2019.
Agro-envi-klima opatření
V částce 23/2019 Sbírky zákonů vydané dne 26. 2. 2019 bylo pod
č. 59 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2019.
Živočišné produkty
V částce 26/2019 Sbírky zákonů vydané dne 7. 3. 2019 byla pod
č. 65 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb.,
o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty,
které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských
společenství, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. 3. 2019.
Významné dny
V částce 19/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 2. 2019 byly publikovány pod č. 48 zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Rejstřík trestů
V částce 18/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 2. 2019 byl pod č. 42
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku
trestů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 16. 2. 2019 (část 1. 1. 2020).
Rejstřík trestů a evidence přestupků
V částce 18/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 2. 2019 byla
pod č. 43 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo
výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence
přestupků.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. 2. 2019.
Rtuť
V částce 19/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 2. 2019 byl pod
č. 45 publikován zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2019 (část 1. 1. 2020).
Létání
V částce 27/2019 Sbírky zákonů vydané dne 7. 3. 2019 byla pod č. 66
publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy
a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2019.
Léčiva
V částce 19/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 2. 2019 byl pod č. 44
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 9. 2. 2019 (fakticky dnem uplynutí
generální legisvakanční lhůty, a tedy 24. 2. 2019 – pozn. autora),
část 1. 1. 2020, část uplynutím šesti měsíců ode dne zveřejnění
oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82,
odst. 3, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze
dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých
přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
tel.: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2019 konaného dne 19. 3. 2019
Usnesení 0076/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0077/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing.
Bc. Ctibora Čepičku a Mgr. Romana Fabeše ověřovateli zápisu
ze zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2019.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0078/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor sekretariátu
hejtmana (19. 3. 2019), termín: 19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0079/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: grémium ředitele (19. 3. 2019), termín: 19. 3.
2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0080/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje
cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
osobnostem dle materiálu ZK-02-2019-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2019), termín:
30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0081/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
udělit Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost za rok 2018 dle materiálu ZK-02-2019-05, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), oddělení řízení lidských
zdrojů (15. 4. 2019), termín: 15. 4. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0082/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje,
§ 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená),
dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2019-06, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (19. 3. 2019), termín:
19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0083/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, neinvestiční dotaci pro SH ČMS –
Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ: 86553216, ve výši
2 200 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-07, př. 2 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-07, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (19. 3. 2019), termín:
19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0084/02/2019/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: rada kraje (19. 3. 2019), odbor informatiky (31.
12. 2019), odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0085/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-72,
př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu
ZK-02-2019-72, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0086/02/2019/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-02-2019-73, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-02-2019-73, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019), termín:
30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0087/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z. s., se sídlem
Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČ: 70843252, na realizaci
projektu Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na
Vysočině ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-74, př.
1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-74,
př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019), termín:
30. 4. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0088/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo z cizích zdrojů ve výši max. 70 000 000 Kč na zvláštní účet
kraje, který bude založený a určený k realizaci projektu Kotlíkové
dotace v Kraji Vysočina III s tím, že finanční prostředky budou
čerpány dle aktuálních potřeb projektu * spolufinancování projektu
maximálně ve výši dle materiálu ZK-02-2019-75, př. 3, bere na
vědomí rizika uvedená v materiálu ZK-02-2019-75, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (29. 3. 2019), termín:
29. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0089/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce na financování akce Mobiliář pro
výdejnu léčiv dle materiálu ZK-02-2019-09, př. 3, schvaluje převod
finančních prostředků ve výši 1 000 000 Kč z Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví,
§ 3522 – Ostatní nemocnice, za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši
1 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou
organizaci, na financování akce Mobiliář pro výdejnu léčiv s tím,
že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních
potřeb.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor zdravotnictví (19.
3. 2019), odbor ekonomický (19. 3. 2019), ředitel Nemocnice
Pelhřimov, příspěvkové organizace (19. 3. 2019), termín: 19. 3.
2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0090/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina
za období leden–prosinec 2018 dle materiálu ZK-02-2019-10, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0091/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2018 do
rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-02-201911, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor ekonomický (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0092/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární
ochrana – profesionální část, dotaci Hasičskému záchrannému sboru
Kraje Vysočina, IČ: 70885184, v celkové výši 8 500 000 Kč dle
materiálů ZK-02-2019-12, př. 3, a ZK-02-2019-12, př. 4 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-02-2019-12, př. 3, a ZK02-2019-12, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (19. 3. 2019), termín:
19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0093/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt darem pozemek par. č. 2342/13 o výměře 75 m2 oddělený
z par. č. 2342/1, pozemek par. č. 2342/14 o výměře 69 m2 oddělený
z par. č. 2342/1, pozemek par. č. 2414/10 o výměře 1 025 m2
oddělený z par. č. 2414/2, všechny dle geometrického plánu č. 4007117/2018, pozemek par. č. 2355/2 o výměře 967 m2 oddělený z par.
č. 2355, pozemek par. č. 2388/4 o výměře 1 305 m2 oddělený z par.
č. 2388/1, pozemek par. č. 2420/2 o výměře 60 m2 oddělený z par.
č. 2420, pozemek par. č. 2421/6 o výměře 7 066 m2 oddělený z par.
č. 2421/6, pozemek par. č. 2421/72 o výměře 515 m2 oddělený z par.
č. 2421/6, všechny dle geometrického plánu č. 4006-117/2018, vše
v katastrálním území Humpolec, z vlastnictví města Humpolec
do vlastnictví Kraje Vysočina * převést darem pozemek par.
č. 2421/74 o výměře 962 m2 oddělený z par. č. 2421/2 a pozemek
par. č. 2421/75 o výměře 89 m2 oddělený z par. č. 2421/2, oba
dle geometrického plánu č. 4007-117/2018 v katastrálním území
Humpolec, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města
Humpolec, schvaluje Dodatek č. 1821 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2019-13, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12.
2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0094/02/2019/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 (31. 7. 2019), termín: 31. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0095/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1822 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-15,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2019), termín: 30. 4. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0096/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0294/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 tak, že
materiál ZK-04-2017-62, př. 2, se nahrazuje materiálem ZK-022019-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0097/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu
ZK-02-2019-17, př. 1, od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných
v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv do vlastnictví Kraje
Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce II/130 Golčův
Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0098/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. st. 44 o výměře 8 m2 a par. č. st. 45
o výměře 1 m2, oddělené geometrickým plánem č. 104-660/2018
z pozemku par. č. 364 v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci
Světlá nad Sázavou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
města Světlá nad Sázavou, schvaluje Dodatek č. 1823 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2019-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2019), termín: 31. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0099/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1136/17 o výměře 2 m2 a par.
č. 1136/20 o výměře 70 m2, oddělené geometrickým plánem č. 18678/2018 z pozemku par. č. 1136/3 v k. ú. Nové Dvory u Kamenné
a obci Polná, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města
Polná, schvaluje Dodatek č. 1824 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2019-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2019), termín: 31. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0100/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 2099/10 o výměře
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249 m2, par. č. 2099/11 o výměře 189 m2 a par. č. 2136/5 o výměře 1
197 m2 v k. ú. a obci Červená Řečice z vlastnictví České republiky,
s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik
v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ
163 00, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu
ZK-02-2019-20, př. 1, schvaluje Dodatek č. 1825 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2019-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2019), termín: 30. 11. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0101/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-02-2019-21, př. 1,
z vlastnictví města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ:
00290629, do vlastnictví Kraje Vysočina * převést darem pozemky
v rozsahu materiálu ZK-02-2019-21, př. 2, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01
Třebíč, IČ: 00290629, schvaluje dodatek č. 1826 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2019-21, př. 3.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje (19. 3. 2019), odbor majetkový
(30. 11. 2019), termín: 30. 11. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0102/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Křižanov smlouvu
o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže
převést darem část tělesa pozemní komunikace – silnice č. III/3912
v rozsahu staničení cca km 1,515–1,859 se všemi součástmi
a příslušenstvím a pozemek KN par. č. 419/15, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 118 m2, v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov
a městys Křižanov se zaváže   tuto část pozemní komunikace se
všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek KN par. č. 419/15
přijmout do svého vlastnictví, si vyhrazuje v souladu s ust. § 37
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace
– silnice č. III/3912 v rozsahu staničení cca km 1,515–1,859 se
všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví městyse Křižanov.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 8. 2019), termín: 30. 8. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0103/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 5256/2 o výměře 16 m2 v k. ú
Petrůvky, oddělený geometrickým plánem číslo 282-198/2018,
PGP-1731/2018-710 z pozemku KN par. č. 5256 v k. ú. a obci
Petrůvky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Petrůvky,
schvaluje Dodatek č. 1827 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2019-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 8. 2019), termín: 30. 8. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0104/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 3462/33, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem číslo
4894-269/2018, PGP-1308/2018-304, z pozemku KN par. č. 3462/1
v k. ú. a obci Pelhřimov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
města Pelhřimov, schvaluje Dodatek č. 1828 Zřizovací listiny
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Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2019-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 8. 2019), termín: 30. 8. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0105/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany smlouvu
o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po
realizaci stavby Úprava autobusové zastávky Rouchovany převést
darem část pozemku KN par. č. 1115/1 v k. ú. Rouchovany a obci
Rouchovany, zastavěnou upravenou autobusovou zastávkou, do
vlastnictví obce Rouchovany a obec Rouchovany se zaváže tuto
část pozemku přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 8. 2019), termín: 30. 8. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0106/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Nového Města
na Moravě smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj
Vysočina zaváže po realizaci stavby Náves a chodníky v Nové Vsi
u Nového Města na Moravě převést darem část pozemku KN par.
č. 3 v k. ú. a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě, zastavěnou
upravenou návsí a chodníky, do vlastnictví obce Nová Ves u Nového
Města na Moravě a obec Nová Ves u Nového Města na Moravě se
zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 8. 2019), termín: 30. 8. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0107/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* Dodatek č. 28 Zřizovací listiny České zemědělské akademie
v Humpolci, střední školy, dle materiálu ZK-02-2019-27, př. 1 *
Dodatek č. 32 Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov
384, dle materiálu ZK-02-2019-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0108/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův
Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-28, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0109/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1829 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-29,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2019), termín: 30. 4. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0110/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2019-30, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv
do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0111/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Rouchovany souhlasné
prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku par. č. 1529/3
– ostatní plocha, silnice, o výměře 63 m2 v k. ú. Heřmanice
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u Rouchovan a obci Rouchovany ve prospěch Kraje Vysočina dle
materiálu ZK-02-2019-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 5. 2019), termín: 31. 5. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0112/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemní komunikaci – vyřazenou silnici III/36037
v rozsahu km 1,530–1,972 včetně součástí a příslušenství
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věcov, schvaluje
Dodatek č. 1830 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-201932, př. 1, si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 37 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc
rozhodnout převést darem pozemní komunikaci – vyřazenou silnici
III/36037 v rozsahu km 1,530–1,972 včetně součástí a příslušenství
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věcov.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2019), termín: 31. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0113/02/2019/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 (30. 4. 2019), termín: 30. 4. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0114/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1831 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-35,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 5. 2019), termín: 31. 5. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0115/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 355/05/2010/ZK tak, že se text * „Zastupitelstvo
kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 552/23 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m2, par. č. 552/24 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 602 m2, par. č. 552/25 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m2, par. č. 552/26 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 429 m2, par. č. 552/28 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 44 m2, par. č. 552/29 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m2, par. č. 571/2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 530 m2 a par. č. 571/3 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 90 m2, vše v k. ú. a obci
Lesonice, dle geometrického plánu č. 218-7503/2009 z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice“, se nahrazuje textem
* „Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Lesonice pozemky par. č. 552/23 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m2, par. č. 552/24
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 462 m2, par. č. 552/25
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m2, par. č. 552/26
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 429 m2, par. č. 552/28
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 44 m2, par. č. 552/29
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m2, par. č. 571/2
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 418 m2, a par.
č. 571/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 90 m2, vše
v k. ú. a obci Lesonice“, schvaluje Dodatek č. 1832 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2019-36, př. 2.
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odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2019), termín: 30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0116/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2019-37, př. 1,
z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (19. 3. 2019), termín: 19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0117/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových
práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-34, př. 1 * Zásady Zastupitelstva
Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zřizované
Krajem Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-34, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (1. 4. 2019), termín: 1. 4. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0118/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce
II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka dle
materiálu ZK-02-2019-38, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor dopravy a silničního
hospodářství (30. 4. 2019), termín: 30. 4. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0119/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018
v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2019,
kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, na pokrytí zvýšených nákladů
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
spojených s údržbou silnic v zimním období 2018/2019, na opravy
silnic po zimní sezoně a na realizaci investičních akcí mostů *
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro rok 2019
o celkovou částku 50 000 000 Kč, z toho * na pokrytí zvýšených
nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina v zimním
období 2018/2019, částka 20 000 000 Kč * na zajištění oprav po
zimě dle seznamu ZK-02-2019-39, př. 2, částka 30 000 000 Kč
* zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku
100 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy
D1B dle materiálu ZK-02-2019-39, př. 4 * převod finančních
prostředků ve výši 150 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účty
určené na financování projektů II/406 Dvorce–Telč, 1. stavba –
a II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba s tím, že tyto prostředky
budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 12. 2020), odbor ekonomický (31. 12. 2020),
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0120/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch
pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova
4798/2, 586 01 Jihlava, IČ: 06571379, ve výši 370 000 Kč dle
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materiálu ZK-02-2019-40, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-02-2019-40, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(19. 3. 2019), termín: 19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0121/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY
V KULTUŘE 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-02-2019-41, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem
dle materiálu ZK-02-2019-41, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0122/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
závazek Kraje Vysočina na zabezpečení finančního krytí veřejných
zakázek Krajské knihovny Vysočiny na vnitřní vybavení nové
budovy knihovny, a to formou poskytnutí mimořádných finančních
prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Kultura pro rok
2020, Krajské knihovně Vysočiny ve výši do 28 400 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2019), odbor ekonomický (31. 12. 2019), Krajská knihovna
Vysočiny (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0123/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje
Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi
a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže
O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu vyhlašované
v rámci 29. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2019), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0124/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci,
§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy
se zvláštním režimem, o částku 12 000 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
12 000 000 Kč na vybavení rekonstruovaného objektu Ústavu
sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace * Dodatek č. 8
Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2019-44, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor sociálních věcí
(31. 10. 2019), odbor ekonomický (31. 10. 2019), termín: 31. 10.
2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0125/02/2019/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 2019 dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 1 * Městu Třebíč
ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2019
dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 2 * Městu Žďár nad Sázavou ve
výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro
rok 2019 dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 3 * Městu Pelhřimov

strana 13

ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok
2019 dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 4 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy dle materiálů ZK-02-2019-45, př. 1, ZK-02-2019-45, př. 2,
ZK-02-2019-45, př. 3, a ZK-02-2019-45, př. 4.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor sociálních věcí
(31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0126/02/2019/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 2019 dle materiálu ZK-02-2019-46, př. 1 * Městu Třebíč
ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2019
dle materiálu ZK-02-2019-46, př. 2 * Městu Žďár nad Sázavou ve
výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro
rok 2019 dle materiálu ZK-02-2019-46, př. 3 * Městu Pehřimov
ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok
2019 dle materiálu ZK-02-2019-46, př. 4 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy dle materiálů ZK-02-2019-46, př. 1, ZK-02-2019-46, př.
2, ZK-02-2019-46, př. 3, a ZK-02-2019-46, př. 4.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor sociálních věcí (31.
12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0127/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování
do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015
č. 06/15 dle materiálu ZK-02-2019-47, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 3. 2019), termín: 31. 3.
2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0128/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH
STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019 jednotlivým
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-48, př.
1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK02-2019-48, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (30. 4. 2019), termín: 30. 4.
2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0129/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z programu Specifická primární prevence
rizikového chování ve školách 2019 subjektům, na projekt a ve
výši dle materiálu ZK-02-2019-50, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-50, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 5. 2019), termín: 31. 5.
2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0130/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z programu DOBROVOLNICVÍ 2019 subjektům,
na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-51, př. 2 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-51,
př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), termín: 31.
12. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0131/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-52, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor sociálních věcí (19.
3. 2019), Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (19.
3. 2019), termín: 19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0132/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z programu Provozování domácí hospicové péče
2019 subjektům, na projekt a ve výši 14 995 000 Kč dle materiálu
ZK-02-2019-49, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli
dle materiálu ZK-02-2019-49, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 5. 2019), termín: 31. 5.
2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0133/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 –
Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje
Vysočina, z. s., IČ: 26524783, ve výši 400 000 Kč na jeho činnost *
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-53, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (28. 6. 2019), termín: 28. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 6, zdrželi se 2.
Usnesení 0134/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle
materiálu ZK-02-2019-54, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019),
termín: 19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0135/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč Českému svazu ledního
hokeje, z. s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00
Praha 9, IČ: 00536440 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-02-2019-55, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2019), odbor ekonomický (31. 1. 2020), termín:
31. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0136/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového
programu Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování
pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol,
konzervatoří a školních družin v roce 2019 právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje
kraj, dle materiálu ZK-02-2019-56, př. 1, a právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce,
dle materiálu ZK-02-2019-56, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019),
termín: 19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0137/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence
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Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve
výši 3 551 520 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu
Jihlava ve výši 3 433 860 Kč na rok 2019 na realizaci Rozvojového
programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019),
termín: 19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0138/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení dle materiálu ZK-02-2019-58, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019),
termín: 19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0139/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce
2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení dle materiálu ZK-02-2019-59, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019),
termín: 19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0140/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového
programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj,
dle tabulky 1 materiálu ZK-02-2019-60, př. 2, a právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce,
dle tabulky 2 materiálu ZK-02-2019-60, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019),
termín: 19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0141/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na organizaci
Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
dle materiálu ZK-02-2019-61, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (28. 6. 2019), termín: 28. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0142/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí * Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018
dle materiálu ZK-02-2019-62, př. 1 * shrnutí výroční zprávy dle
materiálu ZK-02-2019-62, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0143/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost,
o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
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Nespecifikovaná rezerva, o částku 500 000 Kč na poskytnutí
dotace * poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Fotbalovému klubu
mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s., se sídlem Jiráskova 2603/69,
586 01 Jihlava, IČ: 22908951, na projekt Klubová akademie FKM
VYSOČINA JIHLAVA dle materiálu ZK-02-2019-63, př. 1 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-63, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2019), odbor ekonomický (30. 5. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0144/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodování o poskytování darů obcím do výše 100 000 Kč dle
Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací
činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování
vzdělávání č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018, schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, o částku 109 000 Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 109 000 Kč na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání,
rozhoduje poskytnout dary obcím v celkové výši 11 109 000 Kč
z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti
vzdělávání, dle materiálu ZK-02-2019-64, př. 2, na základě vzorové
darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2019-64, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 8. 2019), termín: 31. 8. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0145/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 – Ostatní sportovní činnost, Házené Vysočina, s. r. o.,
Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČ: 06374204, ve výši 500 000 Kč
na projekt Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina dle
materiálu ZK-02-2019-65, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-02-2019-65, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2019), odbor ekonomický (30. 5. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0146/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost
o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí
finančního daru * poskytnout finanční dar ve výši 1 000 000 Kč
Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí se sídlem Žďárská 158,
592 14 Nové Veselí, IČ: 75070961, dle materiálu ZK-02-2019-66,
př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2019), odbor ekonomický (30. 5. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0147/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z programu Sportoviště 2019 subjektům, na
projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-80, př. 1 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-80,
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př. 3 * neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-02-2019-80, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2020), odbor
ekonomický (31. 1. 2020), termín: 31. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0148/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z programu ODPADY A EKOLOGICKÁ
VÝCHOVA 2019 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK02-2019-67, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle
materiálu ZK-02-2019-67, př. 2 * neposkytnout dotaci z programu
ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019 subjektům, na
projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-67, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019),
termín: 31. 5. 2019
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0149/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace z programu Stavby ve vodním hospodářství
2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-201968, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu
ZK-02-2019-68, př. 2 * neposkytnout dotace z programu Stavby
ve vodním hospodářství 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-02-2019-68, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor životního prostředí
a zemědělství (31. 5. 2019), termín: 31. 5. 2019
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0150/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ01942.0018
dle materiálu ZK-02-2019-69, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (19. 3. 2019), odbor životního prostředí
a zemědělství (31. 5. 2019), termín: 31. 5. 2019
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0151/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
v souladu s § 37, odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření
smluv zakládajících právo provést stavbu k projektu Návštěvnická
infrastruktura dle materiálů ZK-02-2019-70, př. 1, ZK-02-201970, př. 2, a ZK-02-2019-70, př. 3, rozhoduje o uzavření smluv
zakládajících právo provést stavbu k projektu Návštěvnická
infrastruktura dle materiálů ZK-02-2019-70, př. 1, ZK-02-2019-70,
př. 2, a ZK-02-2019-70, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (29. 3. 2019),
termín: 29. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0152/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ
2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši
dle materiálu ZK-02-2019-71, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-71, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019), termín:
31. 5. 2019
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0153/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019 dle materiálu ZK-022019-76, př. 1, jmenuje * řídicí výbor Programu VENKOVSKÉ

číslo 4/2019

ZPRAVODAJ

PRODEJNY 2019 ve složení * ČSSD – Dagmar Nejedlá (ZR),
Vladimír Černý (TR) * KDU-ČSL – Pavel Janoušek (ZR), Jana
Houšková (PE) * ODS – Václav Klátil (PE) * KSČM – Josef
Zahradníček (TR), Jaroslav Píša (JI) * SPV – Pavel Pacal (TR),
Zdeněk Navrátil (ZR) * ANO 2011 – Ivana Čepičková (JI),
František Smažil (ZR) * SPD + SPO – Ctibor Čepička (JI),
Miroslav Bašta (TR) * Josefa Nedvěda (JI, ODS) předsedou řídicího
výboru Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019 * garantem
Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019 odbor regionálního
rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím
a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním, souhlasí s uzavřením
pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří
jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (19. 3. 2019), termín:
19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0154/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ
OCHRANY OBCÍ 2019 dle materiálu ZK-02-2019-77, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (19. 3. 2019), termín:
19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0155/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 dle materiálu
ZK-02-2019-78, př. 1, jmenuje * řídicí výbor Programu
REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 ve složení * ČSSD – Antonín
Daněk (PE), Marie Kružíková (JI) * KDU-ČSL – Kateřina
Slavětínská (JI), Jaroslav Hrubý (TR) * ODS – Olga Fialová
(HB), Josef Jelínek (ZR) * KSČM – Monika Jordánová
(JI), Lenka Vytisková (PE) * SPV – Lenka Mikletičová (JI),
Eva Požárová (JI) * ANO 2011 – Ivana Michálková (TR) *
SPD + SPO – Michal Suchý ml. (JI), Petr Bašta (TR) * Evu
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Šimečkovou (ZR, ANO 2011) předsedkyní řídicího výboru
Programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 * garantem Programu
REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu a zástupcem garanta Janu Zadražilovou s
právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním,
souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy
zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(19. 3. 2019), termín: 19. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0156/02/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019
dle materiálu ZK-02-2019-79, př. 1, jmenuje * řídicí výbor
Programu INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019
ve složení * ČSSD – Pavla Kučerová (ZR), Petr Běhunek (JI)
* KDU-ČSL – Pavla Krejzlová (ZR), Pavel Pípal (PE) * ODS
– Hana Fexová (JI), Jiří Hormandl (PE) * KSČM – Kamil
Vejvoda (ZR), Milan Plodík (HB) * SPV – Pavel Hájek (PE) *
ANO 2011 – Pavel Franěk (TR), Jaroslav Drahoš (JI) * SPD
+ SPO – Iva Švehlíková (JI), František Zítka (ZR) * Zdeňku
Markovou (ZR, SPV) předsedkyní řídicího výboru Programu
INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019 * garantem
Programu INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019
odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem
hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním, souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy
zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 3. 2019), termín: 31. 3.
2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

