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AKČNÍ PLÁN PRO REALIZACI
OPATŘENÍ K PLNĚNÍ CÍLŮ PLÁNU
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE
VYSOČINA NA ROKY 2019 AŽ 2025
Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina
pro období 2016 až 2025 (POH KV) schválilo
zastupitelstvo kraje dne 2. února 2016 usnesením
č. 0048/01/2016/ZK. Závazná část, vydaná jako
vyhláška kraje, je obecně závazným předpisem pro
původce odpadů v kraji (včetně obcí).
Kraj Vysočina v souladu s povinností danou
zákonem POH KV pravidelně vyhodnocuje
a každé dva roky posílá hodnoticí zprávu na Ministerstvo životního prostředí ČR. Z vyhodnocení
za poslední roky vyplývá, že původci odpadů
v Kraji Vysočina (včetně obcí, městysů a měst)
dlouhodobě neplní některé cíle (např. týkající se
biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
či se daří plnit některé cíle jen částečně (např. cíl
týkající se gastroodpadů). Problém vidíme i do
budoucna, kdy podle nově připravované legislativy zejména obce (městyse a města) jako původci
odpadů budou postaveny před úkoly spojené
s výrazným odklonem toku odpadů ze skládek ve
prospěch jiných způsobů nakládání s odpady, které
jsou jednak ohleduplnější k životnímu prostředí
a jednak respektují ekonomickou hodnotu, kterou
odpad mnohdy nadále má.
Kraj ve své samostatné působnosti má omezené
možnosti, jak zajistit plnění cílů, jež jsou uvedeny
v POH KV. Kraj není původcem majoritního
množství odpadů ani nedisponuje žádným zařízením pro nakládání s odpady, ale na podporu
subjektů, které mají plnit cíle POH KV, realizuje
informační i vzdělávací aktivity a pravidelně
spolufinancuje projekty podané do tematického
programu Fondu Vysočiny.
Ke dni do 31. 12. 2015 bylo ukončeno trvání
smlouvy (smlouvy na dobu určitou) o spolupráci kraje a obcí na přípravě Integrovaného
systému nakládání s odpady v kraji Vysočina
(ISNOV) a ke dni 31.12.2018 byla ukončena
smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce
Příprava a realizace projektu ISNOV. Přestože
na základě této smlouvy bylo dosaženo hodně
pozitivních výsledků – zejména probíhala účinná
osvětová kampaň (výrazně se oproti stavu roku
2008 zlepšilo povědomí občanů v kraji o environmentálních otázkách nakládání s odpady),
byla zpracována (a to zejména ve spolupráci se
Sdružením obcí Vysočiny) řada podkladových
materiálů, které obce mohou používat při řízení
svého odpadového hospodaření. Hlavní cíl nebyl
dosažen – integrovaný systém nakládání s odpady

nevznikl, a to zejména proto, že nebyly naplněny
původně předpokládané legislativní předpoklady
(možnost přenášet povinnosti a odpovědnost obcí
za řešení komunálních odpadů na svazky obcí
apod.). Dalším důvodem bylo, že z podkladových
materiálů vyplynula veliká finanční náročnost pro
obce a zároveň se stále odsouvá zákonný termín
takzvaného ukončení skládkování. Sdružení obcí
Vysočiny nadále předpokládá, že bude dokončen
záměr výstavby překládacích stanic směsného
komunálního odpadu, že by se neměla opouštět
myšlenka vlastního zařízení na energetické využití
odpadů v Kraji Vysočina (ZEVA) a zároveň je
vhodné komunikovat se SAKEM Brno o využití
jejich ZEVA.
Počátkem roku 2019 byla oslovena města (obce
III. stupně) s dotazy na jejich aktuální názor
na možnosti společného (komunálního) řešení
budoucnosti odpadového hospodářství v Kraji
Vysočina, zatím však oslovená města nejsou
v řešení nakládání s komunálním odpadem do
budoucna jednotná a žádné město si nepodalo
individuální žádost o finanční podporu na Kraj
Vysočina. Existují přibližně tři skupiny přístupu
měst k budoucnosti odpadového hospodářství
– první skupina nechává řešení na komerčních
„svozových firmách“, další skupina odkládá řešení
až podle výsledků připravované nové legislativy
a třetí skupina měst spolupracuje nebo je připravena spolupracovat s ostatními, a to zejména
okolními obcemi.
Aby kraj reagoval na aktuální potřeby původců
odpadů a efektivněji podporoval naplňování cílů
POH KV, byl zpracován a radou kraje vzat na
vědomí na jednání dne 13. 8. 2019 usnesením
1387/23/2019/RK Akční plán POH KV na roky
2019 až 2025. Při tvorbě Akčního plánu POH
KV se prověřovaly možnosti a cesty, jak by mohl
Kraj Vysočina pomoci subjektům v kraji, zejména
obcím (městysům a městům), řešit cíle POH KV.
Výsledný akční plán má podobu podpůrného
nástroje pro usměrnění aktivit a opatření kraje.
Akční plán Kraje Vysočina je včetně příloh zveřejněn na krajském portále Odpady Vysočiny (https://
www.kr-vysocina.cz/odpady_vysociny.asp).
Předpokládáme, že v dalším období budeme
nadále sledovat problémy a možnosti subjektů
v kraji při plnění cílů POH KV, a to zejména obcí
s využitím výstupů z průzkumu obyvatel (plánujeme na podzim 2019). Uvítáme též připomínky
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a podněty od obcí (městysů a měst) k akčnímu plánu (připomínky
zasílejte např. e-mailem na adresu jones.j@kr-vysocina.cz). Na
základě těchto dalších podkladů a připomínek obcí budeme průběžně aktualizovat opatření Akčního plánu POH KV. Po schválení nového zákona o odpadech, který je aktuálně ve vnějším

připomínkovém řízení, však bude zřejmě zapotřebí aktualizovat
nebo zpracovat nový POH Kraje Vysočina.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

DOTACE PRO OBCE
ZASAŽENÉ PŘÍVALOVÝM DEŠTĚM
Začátkem září letošního roku
byla Ministerstvem pro místní
rozvoj vyhlášena výzva na podávání žádostí o podporu z podprogramu Obnova obecního
a krajského majetku po živelních pohromách 2019. Výzva se
týká území, kde nebyl vyhlášen
stav nebezpečí nebo nouzový
stav, a lze z ní čerpat dotaci na
rekonstrukci, opravu či pořízení
nového majetku obcí nebo krajů

poškozeného živelnou pohromou. Jedná se zejména o obnovu
mostů a komunikací, veřejného
osvětlení, veřejných prostranství
a veřejných obecních budov
a zařízení. Dotaci nelze využít
na vybudování nových protipovodňových opatření, na obnovu
bytového fondu ve vlastnictví
obce a ani k úhradě prvotních
nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených dřevin,

stavební sutě a zbytků zničených
objektů.
Rozděleno bude celkem 50 milionů korun. Dotace bude poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných
nákladů. Žádosti o dotaci lze
podávat od 2. 9. 2019 a jejich
příjem bude ukončen 31. 10.
2019 ve 12 hod.
Více informací včetně kontaktů naleznete na stránkách

Ministerstva pro místní rozvoj:
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-p
Kontakt: Vít Stejskal,
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 544,
e-mail: stejskal.v@kr-vysocina.cz

DVB-T2: PROGRAM PODPORY
V kontextu s přechodem na nový televizní standard DVB-T2 stát přispěje
zařízením sociálních služeb na nové televize či set top boxy
Vybraným pobytovým zařízením sociálních služeb s přechodem na DVB-T2 pomůže stát. Ministerstvo průmyslu
a obchodu (MPO) připravilo speciální dotační program,
ve kterém je v současné době 20 milionů korun. Za finanční
prostředky poskytované prostřednictvím krajů a Hlavního
města Prahy bude možné pořídit set top boxy, televize nebo
úpravy antén. Změny budou třeba v souvislosti s přechodem
ze zemského digitálního televizního vysílání ze standardu
DVB-T na standard DVB-T2. Chystá se také informační
kampaň.
„Chceme usnadnit přechod na nový standard vysílání lidem,
kteří potřebují pobytové sociální služby, a tedy například seniorům v domovech důchodců či hendikepovaným ve speciálních
zařízeních apod. Proto jsme schválili nový program, z nějž bude
možné prostřednictvím krajů poskytovat do vybraných zařízení
sociálních služeb příspěvek na nákup set top boxu, televize nebo
úprav antény,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček.
Finanční podpora bude určena pro pobytová zařízení sociálních
služeb, která provozují obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
obcí nebo krajů, spolky, církve či obecně prospěšné společnosti.
Půjde o následující tři možné formy:
a) Finanční podpora do výše 1 000 Kč na nákup set top boxu
ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví zařízení sociálních služeb nebo jeho zřizovatele, který je využíván v zařízení
sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu
pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve
standardu DVB-T2/HEVC.
b) Finanční podpora do výše 3 000 Kč na televizi jako náhrada za
přijímač, který je využíván v zařízení sociálních služeb v době

podání žádosti o finanční podporu a který neumožňuje příjem
ve standardu DVB-T2/HEVC.
c) Finanční podpora do výše 7 000 Kč na nezbytnou úpravu
anténního systému (nebo společné televizní antény), který
je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti
o finanční podporu a který neumožňuje příjem ve standardu
DVB-T2/HEVC.
Administraci poskytování finanční podpory vybraným zařízením
sociálních služeb zajišťují kraje, které poté obdrží dotaci od MPO.
„Přechod na nový standard vysílání musíme obyvatelům domovů
pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a lidem v dalších
podobných zařízeních co nejvíce ulehčit, proto se kraje zapojí do
tohoto systému a pomohou dostat finanční podporu tam, kde to
bude nejvíce zapotřebí,“ uvádí předsedkyně Rady Asociace krajů
ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. Finanční podpora je koncipována tak, že může přispět
k zajištění televizního vysílání rovněž prostřednictvím kabelové
nebo satelitní platformy, případně IPTV či jiné technologie.
Zřizovatelem několika zařízení sociálních služeb je také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Proto se předpokládá se, že mu bude
na základě rozpočtového opatření převedena adekvátní částka.
Podrobnosti k dotačnímu programu a jeho kompletní znění najdete
na https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/dvb-t2/program-podpory-vybaveni-zarizeni-socialnich-sluzeb-prostrednictvim-financni-podpory-kraje-v-souvislosti-s-prechodem-na-vysilaci-standard-dvb-t2--248609/.
DVB-T2 je nový digitální standard televizního vysílání. Postupně
se na něj přechází a je třeba se na to připravit. Další informace
najdete zde: https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/dvb-t2/
co-byste-meli-vedet-o-dvb-t2---221898/.
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29. PODZIMNÍ KNIŽNÍ VELETRH V HAVLÍČKOVĚ
BRODĚ OPĚT OCENÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ KNIHY
Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě představuje tradiční
přehlídku současné české knižní produkce. Je určen odborné i široké
čtenářské veřejnosti a doprovázen bohatým programem.
Letošní 29. Podzimní knižní veletrh se uskuteční ve dnech 11. a 12.
října a motto veletrhu zní Zločiny a tresty. Motto je poctou velké
literatuře, otevírá téma vin a odpouštění v novější i dávné historii
i v mezilidských vztazích a odkazuje na detektivky a kriminální
příběhy, které zaujímají čím dál větší část knižní produkce.
V doprovodném programu veletrhu opět budou mít své místo přednášky, autorská čtení, autogramiády i soutěže.
Nedílnou součástí veletrhu se stala soutěž O nejkrásnější knihy
Podzimního knižního veletrhu. Soutěž vyhlašuje Krajská knihovna
Vysočiny pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího
Běhounka. Ceny jsou udělovány v několika kategoriích. Jednou
z nich je Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Tato
cena je určena knihám, které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky. Není podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři

měli sídlo v Kraji Vysočina. Cena je spojena s částkou 60 000 Kč,
polovinu získá autor a polovinu nakladatel.
Stejně jako v předchozích letech bude udělena také Cena města
Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu veletrhu; do této kategorie
jsou zahrnuty jak knihy beletristické, tak populárně-naučné a naučné
(fiction i non-fiction); Cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a. s., za nejkrásnější dětskou knihu; a Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny
a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina.
Ceny za nejkrásnější knihy 29. Podzimního knižního veletrhu budou
vyhlášeny na slavnostním večeru v první den veletrhu, a tedy v pátek
11. října 2019 ve 20.00 hod. v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.
Podrobnější informace: www.hejkal.cz/veletrh/
 Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
tel.: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

UPOZORNĚNÍ NA NEJBLIŽŠÍ AKCE
ZDRAVÉHO KRAJE VYSOČINA
Konference škol k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví
Dne 15. října v sídle Kraje Vyso- programu konference bude kromě
čina proběhne tradiční konfe- jiného přednáška k pohybu dětí
rence škol, tentokrát pod názvem z pohledu fyzioterapeuta, zvládání
Ve škole zdravě a s pohybem. mimořádných situací v prostředí
Program je určen pro zástupce škol nebo informace k dotačnímu
škol, školských zařízení, obcí, titulu Fondu Vysočiny pro Školy
neziskových organizací a dal- podporující zdraví na rok 2020.
ších zájemců o podporu zdra- Podrobný program bude k disvějšího života a udržitelného pozici na www.zdravykrajvyrozvoje na školách v regionu. Na socina.cz.

Pozvánka na XII. Krajský diabetologický den Kraje Vysočina
Zdravý Kraj Vysočina u příle- proběhne měření krevního tlaku,
žitosti Světového dne diabetiků tělesného tuku a hladiny cukru
pořádá XII. ročník Krajského a cholesterolu. Akce je společně
diabetologického dne Kraje pořádaná Územní organizací
Vysočina. Akce proběhne 21. lis- Svazu diabetiků ČR v Jihlavě,
topadu v sídle Krajského úřadu Státním zdravotním ústavem,
Kraje Vysočina. Na programu Zdravou Vysočinou, z. s., a Kraje řada přednášek s tématem jem Vysočina.
diabetu a zdravého životního
stylu. Jako doprovodný program

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ NA VYSOČINĚ
Senioři na Vysočině mají jednu velikou přednost – rádi se vzdělávají.
A protože mají celou řadu příležitostí ke studiu, rádi toho využívají.
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina pro seniory
připravuje hned několik pravidelně se opakujících vzdělávacích
aktivit. Nejdůležitější je Univerzita třetího věku, kterou Kraj
Vysočina pořádá ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou
Jihlava. Vzdělávací kurzy probíhají již od roku 2011 a jejich prioritou je to, že se pořádají ve vybraných domovech pro seniory a na
střední škole. Na kurzy tak mohou za vzděláváním docházet nejen
senioři z řad veřejnosti, ale i senioři z těchto domovů.
Nejdelší tradici mají kurzy v Domově pro seniory Velké Meziříčí,
kde jsme s těmito přednáškami začínali a podle nějž se postupně
přidávaly další domovy: v Třebíči na ulici Koutkova, Kubešova, dále
v Pelhřimově, a navíc ještě Střední škola obchodu a služeb ve Žďáru
nad Sázavou, kde mají bohaté zkušenosti se vzděláváním seniorů.
V Třebíči a ve Velkém Meziříčí přednáší v letošním akademickém
roce 2019/2020 RNDr. Milan Kameník předmět Nauka o planetě
Zemi, ve Žďáru nad Sázavou se senioři společně s Mgr. Lucií

Polákovou učí Základy psychologie a v Pelhřimově byl zahájen
kurz akademického malíře Vladimíra Netoličky nazvaný Dějiny
umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích. Do letošního
ročníku se přihlásilo přibližně 170 osob a ještě do konce září měli
senioři možnost se k tomuto studiu přihlásit. Informace jsou k dispozici na stránkách Kraje Vysočina a Vysoké školy polytechnické
Jihlava. Důležitou informací je pro zájemce o studium jistě i to,
že obyvatelé domovů pro seniory mají kurzy bezplatné a široká
seniorská veřejnost platí školné 500 Kč za semestr.
Další příležitostí pro vzdělávání seniorů byla Letní škola seniorů,
která minulý týden uzavřela svůj šestý ročník. Protože o tento
způsob vzdělávání je u seniorů i pořádajících obcí čím dál větší
zájem, rozšířili jsme počet měst, ve kterých se přednášky konají.
V uplynulých pěti letech se Letní škola pořádala v deseti městech
a v letošním ročníku jsme navýšili počet obcí na dvojnásobek.
Dvacítka obcí tak měla příležitost bezplatného vzdělávání seniorů
na třech rozmanitých přednáškách. Letní školou seniorů prošlo za
letošní léto zhruba 1 400 seniorů, kteří tuto aktivitu velmi kladně
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hodnotili. Největší účast byla na přednášce Jany Vejsadové a Františka Novotného s názvem Co si ženy pamatují a muži zapomínají.
Od Ivy Georgievové se senioři dozvěděli o Spánku jako základním
kameni pevného zdraví a Ludmila Horáková přiblížila seniorům
Pitný režim a životosprávu v každém věku. V další sérii přednášek
se učili senioři Rozhýbat svoje klouby a tělo pomocí vývojových
metod společně s Alešem Chytilem, o Zahrádce pro radost i pro
zdraví povídal Peter Gajdoštin a nakonec se senioři naučili s Gabi
Hradeckou Jak si doma upéct kváskový chléb. Ještě týden po
přednášce chodí lektorce zprávy s fotografiemi upečeného chleba
spolu s poděkováním za nový impulz a dovednost pečení chleba.
Další velkou škálu vzdělávacích aktivit nabízí Senior pointy
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v okresních městech, kde se také pořádají velmi zajímavé přednášky
a celá řada dalších událostí. K výše uvedeným informacím přidáme
ještě zprávu o existenci velkého množství různých seniorských
klubů, kde se rovněž pořádají přednášky a osvětové aktivity. Zapomenout nelze ani na organizace poskytující sociální služby na území
Vysočiny – i tam probíhá velké množství zajímavých přednášek
pro seniory. Když tedy senior na Vysočině chce, možnosti pro další
vzdělávání si jistě najde.
 Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
tel.: 564 602 811, email: krizova.t@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Státní občanství
V částce 87/2019 Sbírky zákonů vydané dne 22. 8. 2019 byl pod
č. 207 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb.,
o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o státním občanství České republiky).
Zákon nabývá účinnosti dnem 6. 9. 2019.
Dřevo
V částce 87/2019 Sbírky zákonů vydané dne 22. 8. 2019 byl pod
č. 206 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb.,
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona
č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.
Zemědělství a SZIF
V částce 87/2019 Sbírky zákonů vydané dne 22. 8. 2019 byl pod
č. 208 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o
změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském
intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020 (část 1. 9. 2019).
Zločin a trest
V částce 86/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 8. 2019 byl pod
č. 203 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech
mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019.
Akcionáři
V částce 87/2019 Sbírky zákonů vydané dne 22. 8. 2019 byl
pod č. 204 publikován zákon, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.
Pošťáci
V částce 86/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 8. 2019 byl
pod č. 202 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000

Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon
o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 30. 8. 2019.
Krmiva
V částce 87/2019 Sbírky zákonů vydané dne 22. 8. 2019 byl pod
č. 209 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.
Investiční pobídky
V částce 87/2019 Sbírky zákonů vydané dne 22. 8. 2019 byl pod
č. 210 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb.,
o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon
o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 6. 9. 2019.
Nebezpečný odpad
V částce 85/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 8. 2019 byla pod
č. 199 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016
Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019.
Odpady a skládky
V částce 85/2019 Sbírky zákonů vydané dne 15. 8. 2019 byla pod
č. 200 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019.
Ovzduší
V částce 91/2019 Sbírky zákonů vydané dne 30. 8. 2019 byla pod
č. 216 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
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některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020 (část 1. 9. 2019).
Školní rok
V částce 92/2019 Sbírky zákonů vydané dne 30. 8. 2019 byla pod
č. 217 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005
Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022 (část 14. 9. 2019).
Odrůdy
V částce 92/2019 Sbírky zákonů vydané dne 30. 8. 2019 byla pod
č. 218 publikována vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti,
uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019.
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Výnos z daní
V částce 93/2019 Sbírky zákonů vydané dne 30. 8. 2019 byla pod č. 219
publikována vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech
celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019.
Hračky
V částce 95/2019 Sbírky zákonů vydané dne 30. 8. 2019 bylo pod
č. 222 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 18. 11. 2019.
 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. 05/2019 konaného dne 10. 9. 2019
Usnesení 0323/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0324/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Miloše
Hrůzu a Ing. PaedDr. Rudolfa Chloupka ověřovateli zápisu ze
zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2019.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0325/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
rezignaci pana Radovana Necida na funkci člena Zastupitelstva
Kraje Vysočina k 31. 8. 2019 dle materiálu ZK-05-2019-78, př. 1,
stanovuje 10. 9. 2019 jako den, od kterého se poskytuje odměna
panu Zdeňku Geistovi, novému členu zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (10. 9. 2019), termín:
10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0326/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje volí členkou
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Ing. Janu
Fischerovou, CSc., členku Zastupitelstva Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (10. 9. 2019), termín:
10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0327/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí *
Zprávu o činnosti rady kraje, * Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva
kraje za první pololetí roku 2019 dle materiálu ZK-05-2019-02, př. 1,
schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2019-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor sekretariátu hejtmana
(10. 9. 2019), termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0328/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: grémium ředitele (10. 9. 2019), termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0329/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci Městysu Štoky, IČ: 00268356, ve výši 500 000 Kč
na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu
ZK-05-2019-04, př. 2, * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-05-2019-04, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve
zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana –
dobrovolná část, o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), termín:
31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0330/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje*
poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši 5 362 840 Kč
na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární
ochrany dle materiálu ZK-05-2019-05, př. 1, * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2019-05, př. 2, *
uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
na stavbu požární zbrojnice dle materiálu ZK-05-2019-05, př. 4,
schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná
část, o částku 5 362 840 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 5 362 840 Kč na poskytnutí dotací.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2021), termín:
30. 9. 2021
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0331/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu ZK-05-2019-06, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor sekretariátu hejtmana
(30. 11. 2019), odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2019), odbor
ekonomický (30. 11. 2019), termín: 30. 11. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0332/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana
Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle ZK-05-2019-07,
př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů (10. 9. 2019), oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu (10. 9. 2019), termín:
10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0333/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522
– Ostatní nemocnice, spočívající ve snížení položky 5901 –
Nespecifikované rezervy o částku 100 000 000 Kč, při současném
zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 000 Kč, * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro: - Nemocnici Havlíčkův
Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 21 472 000 Kč, - Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 28 564 000 Kč,
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
ve výši 18 331 000 Kč, - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou
organizaci, ve výši 12 958 000 Kč, - Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 18 675 000 Kč, za účelem úhrady
rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy
od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle
úhradové vyhlášky na rok 2019.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor zdravotnictví (31. 12.
2019), odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0334/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví,
§ 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, o částku
13 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 13 000 000 Kč, * zvýšení závazného
ukazatele Příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu
Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 13 000 000 Kč
za účelem částečné úhrady výdajů spojených s navýšením osobních
nákladů.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor zdravotnictví (10. 9.
2019), odbor ekonomický (10. 9. 2019), ředitelka Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (10. 9.
2019), termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0335/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce na financování generální opravy planární
gamakamery ve výši 2 292 950 Kč dle materiálu ZK-05-2019-10,
př. 2, schvaluje převod finančních prostředků ve výši 2 292 950 Kč
z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na
kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, za účelem
poskytnutí zápůjčky ve výši 2 292 950 Kč s určením pro Nemocnici
Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s generální opravou planární gamakamery oddělení nukleární
medicíny.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor zdravotnictví (29. 11.
2019), odbor ekonomický (29. 11. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (29. 11. 2019), termín: 29. 11. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0336/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o celkovou částku 80 057 676,10 Kč
v souvislosti se splátkou zápůjček poskytnutých: * Nemocnici
Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na realizaci
projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči,
zřízení pracoviště MR a jednotky NIP, částka 59 761 359,57 Kč, *
Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu
Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky, částka
6 899 482,79 Kč, * Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace,
na realizaci projektu Zdravotnické technologie a vybavení, částka
13 396 833,74 Kč, a převedení této částky do Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor zdravotnictví (10.
9. 2019), odbor ekonomický (10. 9. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0337/05/2019/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 (10. 9. 2019), odbor zdravotnictví (10. 9.
2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
(10. 9. 2019), termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0338/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období
leden–červenec 2019 dle materiálu ZK-05-2019-13, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor ekonomický (11. 9.
2019), termín: 11. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0339/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby II/150
Pavlíkov–Leštinka v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle
materiálu ZK-05-2019-14, př. 1, od vlastníků pozemků vedených
v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0340/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do vlastnictví
Kraje Vysočina pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par.
č. 6307 o výměře 93 m2 – orná půda a dle geometrického plánu číslo
4457-30/2016 z pozemku par. č. 5517/20 oddělený pozemek nově
označený jako par. č. 5517/24 o výměře 2 053 m2 – orná půda, oba
v k. ú. Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2021), termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0341/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést úplatně pozemek dle geometrického plánu č. pl. 385-44/2019
nově označený jako par. č. 2307/19 – o výměře 1 m2 a pozemek KN
par. č. 2307/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 61
m2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví NPK Europe Mfg., s. r. o., č. p. 85, 59441 Uhřínov, za

číslo 10/2019

ZPRAVODAJ

dohodnutou cenu 100 Kč/m2, * nabýt úplatně pozemky dle geometrického plánu č. pl. 385-44/2019 nově označené jako par. č. 4903/3
– o výměře 42 m2 a par. č. 4903/1 – o výměře 138 m2 v k. ú. Uhřínov
u Velkého Meziříčí z vlastnictví NPK Europe Mfg., s. r. o., č. p. 85,
59441 Uhřínov, do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou cenu
100 Kč/m2, schvaluje * Dodatek č. 1891 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-16, př. 2, * Dodatek č. 1892 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2019-16, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0342/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek parcela číslo 6955/4 – ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 6 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 444694/2019, PGP-453/2019-714 z pozemku KN par. č. 6955/1 v k. ú.
Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za cenu ve výši 9 000 Kč bez
DPH (10 890 Kč včetně 21 % DPH), z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví společnosti Hettich ČR, k. s., IČ: 494 37 283, se sídlem
Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou,
schvaluje Dodatek č. 1893 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-05-2019-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0343/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-18,
př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP8/2019-746, z pozemku KN par. č. 2430/11 v k. ú. Osová Bítýška
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Osová Bítýška, *
nabýt darem díl „m“ par. č. 2430/11 o výměře 1 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746, z pozemku
KN par. č. 143/2 v k. ú. Osová Bítýška z vlastnictví obce Osová
Bítýška do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * Dodatek č. 1894
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-05-2019-18, př.
3, * Dodatek č. 1895 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, dle materiálu
ZK-05-2019-18, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0344/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-19,
př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 1066-43625/2018,
PGP-845/2018-710, z pozemku KN par. č. 4546/2 v k. ú. Budišov
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov, *
nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-19,
př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 1066-43625/2018,
PGP-845/2018-710 z pozemků KN par. č. 1674/1 a par. č. 4527/2
v k. ú. Budišov z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje * Dodatek č. 1896 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 4, * Dodatek
č. 1897 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-052019-19, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0345/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 5958/30 – ostatní plocha, zeleň,
o výměře 8 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 7473-17/2019,
PGP-547/2019-707 z pozemku KN par. č. 5958/1 – ostatní plocha,
silnice, v katastrálním území Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Statutárního města Jihlava, schvaluje Dodatek
č. 1898 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-052019-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2020), termín: 30. 4. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0346/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0504/04/2018/ZK ve znění usnesení 0033/01/2019/
ZK tak, že v materiálu ZK-01-2019-34, př. 2, se pozemky pod
pořadovými čísly 20, 22 a 24 v k. ú. Krahulov a pozemky pod pořadovým číslem 57 v k. ú. Okříšky nahrazují pozemky dle materiálu
ZK-05-2019-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0347/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1320/3 v k. ú. Samšín o výměře 1 m2
z vlastnictví obce Samšín, se sídlem Samšín č. 38, 395 01 Pacov,
IČ: 002 49 025, do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje Dodatek
č. 1899 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0348/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-23,
př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 1850-3415/2017, PGP1681/2018-710 z pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. Náměšť nad
Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť
nad Oslavou, * nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2019-23, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 18503415/2017, PGP-1681/2018-710 z pozemku KN par. č. 1118/4
z vlastnictví města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * Dodatek č. 1900 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, dle
materiálu ZK-05-2019-23, př. 4, * Dodatek č. 1901 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0349/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemek par. č. st. 2005 v k. ú. Humpolec bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky – příslušnost k hospodaření
s majetkem státu pro Stání pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 – Žižkov, do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0350/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1902 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-25,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2019), termín: 30. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0351/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2185/30 – ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 1 379 m2, oddělený geometrickým plánem číslo
1390-9/2018, PGP-537/2018-601, z pozemku KN par. č. 2185/1,
ostatní plocha, silnice, v k. ú. Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov, schvaluje Dodatek
č. 1903 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-052019-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0352/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemní komunikaci – vyřazený úsek silnice č. III/3912
v rozsahu staničení km 1,515–1,680 včetně součástí a příslušenství
a pozemek KN par. č. 419/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 118 m2 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové, obec Křižanov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov,
schvaluje Dodatek č. 1904 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-05-2019-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2020), termín: 30. 4. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0353/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatně pozemek par. č. 4560/22 – vodní plocha, koryto
vodního toku umělé, o výměře 3 m2 v k. ú. Lukavec u Pacova z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové
Město, Praha 2, do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0354/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1149/27 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 307 m2 v k. ú. Cerekvička z vlastnictví České republiky –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0355/05/2019/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. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0356/05/2019/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 pozemní komunikace – silnice III/0029, rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí
darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího
dárce a obcí Jabloňov na straně budoucího obdarovaného na převod
pozemní komunikace – silnice III/0029 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1782/5 o výměře 11 691 m2 v k. ú. Jabloňov
u Velkého Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 1. 2020), termín: 31. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0357/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v k. ú. a obci Cetoraz dle materiálu ZK-052019-32, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Cetoraz, * nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Cetoraz dle materiálu
ZK-05-2019-32, př. 1, z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje Dodatky č. 1905 a č. 1906 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálů ZK-05-2019-32, př. 4, ZK-05-2019-32, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0358/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemku par. č. 878/47
– ostatní plocha, silnice, o výměře 90 m2 v k. ú. Opatov u Jihlavy z
vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0359/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky par. č. 204/5 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 4 706 m2 a par. č. 290/9 – ostatní plocha, silnice, o výměře
2 628 m2, oba v k. ú. Studnice u Rokytna, z vlastnictví České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0360/05/2019/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 pozemní komunikace – silnice III/39215, rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí
darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce
a obcí Kladeruby nad Oslavou na straně budoucího obdarovaného
na převod pozemní komunikace – silnice III/39215 v rozsahu km
0,000–0,517 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 648/2
– ost. plocha, silnice, o výměře 4 863 m2 a par. č. 648/3 – ost. plocha,
zeleň, o výměře 1 015 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
obce Kladeruby nad Oslavou.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0361/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 413/40 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 874 m2 a par. č. 413/41 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 8 m2 oddělené GP č. 1422-166/2018 z pozemku par.
č. 413/7 v k. ú. Ždírec nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou, schvaluje Dodatek
č. 1907 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
dle materiálu ZK-05-2019-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0362/05/2019/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. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0363/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1909 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, v rozsahu dle materiálu ZK-052019-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (10. 9. 2019), termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0364/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1910 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-39,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (10. 9. 2019), termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0365/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky: * dle materiálu ZK-05-2019-40, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do
vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2, * dle materiálu
ZK-05-2019-40, př. 2, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina
za cenu 80 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0366/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina id. 3/12 pozemku par. č. 582/5 –
ostatní plocha, silnice, o výměře 79 m2 v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci
Zhoř od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 100 Kč/m2,
respektive nabýt tento spoluvlastnický podíl bezúplatně z vlastnictví
České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových v případě, že v probíhajícím dědickém řízení připadne do vlastnictví České republiky.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0367/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2019-42, 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 (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0368/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1911 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-43,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (10. 9. 2019), termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0369/05/2019/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. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0370/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1913 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
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Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-45,
př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový (10. 9. 2019), termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0371/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Obchodní akademie, Vyšší odborné
školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné
školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Jihlava dle materiálu ZK-05-2019-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (10. 9. 2019), termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0372/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2019-47, př. 1,
kterým se předávají do hospodaření organizace nově pořízené stavby.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2019), termín: 30. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0373/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 24 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-48, př. 1, kterým
se předává do hospodaření organizace nově pořízená stavba.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2019), termín: 30. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0374/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu
a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na
pozemcích par. č. 836/7 o výměře 982 m2 odděleného GP č. 52745789/2019 2019 z pozemku par. č. 836/1 v k.ú. Čáslavice, par.
č. 1069/3, o výměře 843 m2 odděleného GP č. 133-45787/2019
z pozemku par. č. 1069 v k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 odděleného GP č. 1818533/2019 z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15 o výměře 28
m2 odděleného GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a par.
č. 453/2 o výměře 456 m2 v k. ú. Řídelov a par. č. 2608/3 o výměře
983 m2 v k. ú. Horní Cerekev mezi Rybářstvím Lipnice, a. s., na
straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti, rozhoduje * úplatně převést
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.
s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, za dohodnutou kupní cenu
100 Kč/m2 tyto pozemky: - par. č. 836/7 o výměře 982 m2 oddělený
GP č. 527-45789/2019 z pozemku par. č. 836/1 v k. ú. Čáslavice,
- par. č. 1069/3 o výměře 843 m2 oddělený GP č. 133-45787/2019
z pozemku par. č. 1069 v k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic,
- par. č. 453/14 o výměře 568 m2 oddělený GP č. 181-8533/2019
z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15 o výměře 28 m2 oddělený
GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č. 453/3 a par. č. 453/2
o výměře 456 m2 v k. ú. Řídelov, - par.č. 2608/3 o výměře 983
m2 v k. ú. Horní Cerekev, * uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě
zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování krajských
silnic a vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských
silnic na pozemcích par. č. 836/7 o výměře 982 m2 odděleného
GP č. 527-45789/2019 2019 z pozemku par. č. 836/1 v k. ú.
Čáslavice, par. č. 1069/3 o výměře 843 m2 odděleného GP č. 13345787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 odděleného GP
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č. 181-8533/2019 z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15 o výměře
28 m2 odděleného GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a
par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k. ú. Řídelov a par. č. 2608/3
o výměře 983 m2 v k. ú. Horní Cerekev mezi Rybářstvím Lipnice,
a. s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně
budoucího oprávněného ze služebnosti za jednorázovou úhradu
20 Kč/m2, schvaluje dodatek č. 1914 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, dle
materiálu ZK-05-2019-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0375/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu
v rámci připravované akce III/36051 Křižanov–Vídeň dle materiálu
ZK-05-2019-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0376/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu
a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na
pozemcích par. č. 7424/10 o výměře 1 742 m2 vzniklého GP
č. 2385-8534/2019 z pozemků par. č. 7424/1 par. č. 7424/4 v k.
ú. Telč a dále na pozemku par. č. 595/7 vzniklého dle GP č. 1088551/2019 z pozemku par. č. 595 v k.ú. Olší u Telče, rozhoduje
* převést díl „a“ pozemku par. č. 7424/1 a díl „b“ pozemku par.
č. 7424/4, sloučené do nově vzniklého pozemku par. č. 7424/10 –
ost. plocha, silnice, o výměře 1 742 m2 vzniklého dle GP č. 23858534/2019 v k. ú. Telč a dále GP č. 108-8551/2019 nově oddělený
pozemek par. č. 595/7 – ost. plocha, silnice, o výměře 1 457 m2
v k. ú. Olší u Telče, obec Olší z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Rybářství Lipnice, a. s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, * uzavřít mezi
Rybářstvím Lipnice, a. s., na straně budoucího povinného a Krajem
Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění,
provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav
krajských silnic na pozemcích par. č. 7424/10 o výměře 1 742 m2
vzniklého GP č. 2385-8534/2019 z pozemků par. č. 7424/1 par.
č. 7424/4 v k. ú. Telč a dále na pozemku par. č. 595/7 vzniklého dle
GP č. 108-8551/2019 z pozemku par. č. 595 v k. ú. Olší u Telče za
jednorázovou úhradu 20 Kč/m2, schvaluje dodatek č. 1915 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2019-51, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0377/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemky par. č. 187/46 o výměře 649 m2, par.
č. 187/47 o výměře 200 m2, par. č. 1311/9 o výměře 739 m2, par.
č. 1311/13 o výměře 416 m2 a par. č. 1311/14 o výměře 1 210 m2
v k. ú. Měřín za kupní cenu ve výši 2 249 800 Kč + 472 458 Kč
DPH, tzn. celkem 2 722 258 Kč, z vlastnictví městysu Měřín se
sídlem Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČ: 00294799, do vlastnictví
Kraje Vysočina v rámci projektu Transformace Domova Kamélie
Křižanov IV.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0378/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje udělit
cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1.–3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní
soutěže mladých cyklistů v roce 2019 dle materiálu ZK-05-2019-53, př.
1, a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-05-2019-53, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor dopravy a silničního
hospodářství (30. 11. 2019), termín: 30. 11. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0379/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím
řízením Jihomoravského kraje na výběr autobusových dopravců
pro oblasti Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod s Jihomoravským
krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337,
dle materiálu ZK-05-2019-54, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor dopravy a silničního
hospodářství (30. 11. 2019), termín: 30. 11. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0380/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2019-55, př. 1, * uzavřít s žadateli
veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2019-55, př. 3, * neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2019-55, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0381/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 210 159,02 Kč v souvislosti
s třetí splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové
organizace, poskytnuté na předfinancování projektu I-CULT:
Mezinárodní kulturní platforma a převedení této částky do Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), odbor ekonomický (31. 12.
2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12.
2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0382/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův
Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-57, př.
1, * Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2019-57, př. 2, * Dodatek č. 9
Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2019-57, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor sociálních věcí (10. 9.
2019), termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0383/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce
2020 dle materiálu ZK-05-2019-58, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor sociálních věcí (31.
7. 2019), termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0384/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které
Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 113 696 610 Kč z účtu projektu
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina,
individuální projekt VI, dle materiálu ZK-05-2019-59, př. 1, *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na období od
1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI pro
jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina
nezřizuje, dle materiálu ZK-05-2019-59, př. 2, * uzavřít Dodatky
č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle
materiálu ZK-05-2019-59, př. 3, schvaluje maximální výši příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkovým organizacím kraje na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020
ve výši 3 891 100 Kč pro Psychocentrum – manželskou a rodinnou
poradnu a od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši 3 267 340 Kč pro
Domov Kopretina Černovice a Domov bez zámku Náměšť nad
Oslavou z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb
na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, dle materiálu
ZK-05-2019-59, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor sociálních věcí
(31. 12. 2019), odbor ekonomický (31. 12. 2019), termín: 31. 12.
2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0385/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových
organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví, schvaluje *
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů
ZK-05-2019-77, př. 2, ZK-05-2019-77, př. 3, a ZK-05-2019-77,
př. 4, * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví
o celkovou částku 35 265 000 Kč dle materiálu ZK-05-201977, př. 2, který bude čerpán pouze na úhradu osobních nákladů
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb,
rozhoduje * poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních
služeb v celkové výši 27 735 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle
materiálů ZK-05-2019-77, př. 3, a ZK-05-2019-77, př. 4, * uzavřít
smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí
dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu
ZK-05-2019-77, př. 5.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč
u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov
Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina
Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková
organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace,
Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro
seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov
pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvková organizace,
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvková
organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková
organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov
ve Zboží, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na
Moravě, příspěvková organizace, Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0386/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Finanční
zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol – 2. etapa právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu
ZK-05-2019-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (10. 9. 2019), termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0387/05/2019/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-05-2019-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (10. 9. 2019), termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0388/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu PPP a SPC
Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči ve výši max.
25 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše
2,56 mil. Kč), částka bude uvolňována dle potřeby.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 6. 2021), odbor majetkový (30. 6. 2021), odbor ekonomický (30. 6. 2021), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 6. 2021), termín: 30. 6. 2021
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0389/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
o zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2020
dle materiálu ZK-05-2019-63, př. 1, * uzavřít smlouvu dle materiálu
ZK-05-2019-63, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 9. 2019), termín: 30. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0390/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů
na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-052019-64, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-052019-64, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (10. 9. 2019), termín: 10. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0391/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 22 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie –
Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2019-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019), termín: 30. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0392/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o zápůjčce dle materiálu ZK-052019-66, př. 3.
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odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (28. 2. 2020), termín: 28. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2019), odbor
ekonomický (30. 9. 2019), termín: 30. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0393/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, o částku
9 294 424 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 9 294 424 Kč, rozhoduje * poskytnout dotaci ve
výši 9 294 424 Kč městu Světlá nad Sázavou se sídlem náměstí Trčků
z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 00268321, na realizaci
projektu Sportovní hala Světlá nad Sázavou, * uzavřít veřejnoprávní
smlouvu dle materiálu ZK-05-2019-67, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor ekonomický (31. 12.
2019), odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0398/05/2019/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
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu
ZK-05-2019-72, př. 1, rozhoduje o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti k projektu Návštěvnická infrastruktura
– PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu ZK-05-2019-72, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (15. 12.
2019), termín: 15. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0394/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje
(položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových
organizací) celkem o částku 4 028 168 Kč v souvislosti s vrácením
zápůjček poskytnutých Gymnáziu Třebíč, IČ: 60418435, na předfinancování a spolufinancování projektu Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání (ve výši
2 855 168 Kč) a Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole
řemesel Velké Meziříčí, IČ: 48895377, na předfinancování projektu
Zvýšení kompetencí žáků (ve výši 1 173 000 Kč) a převedení této
částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115
– Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: rada kraje (30. 9. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 9. 2019), odbor ekonomický (30. 9. 2019), termín:
30. 9. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0395/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2019-69, př.
1, * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-052019-69, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), odbor
ekonomický (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0396/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-05-2019-70, př. 1, * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli
dle materiálu ZK-05-2019-70, př. 2, * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2019-70, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020), termín:
30. 4. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0397/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 4,3 mil. Kč na zvláštní
účet projektů uvedených v materiálu ZK-05-2019-71, př. 1, s tím,
že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů.

Usnesení 0399/05/2019/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 smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu
Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý
potok dle materiálu ZK-05-2019-73, př. 1, rozhoduje o uzavření
smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická
infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu
ZK-05-2019-73, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (15. 12.
2019), termín: 15. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0400/05/2019/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 – PR Velká a Malá olšina dle materiálů ZK-05-201974, př. 1, ZK-05-2019-74, př. 2, ZK-05-2019-74, př. 3, ZK-052019-74, př. 4, ZK-05-2019-74, př. 5, rozhoduje o uzavření smluv
zakládajících právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Velká a Malá olšina dle materiálů ZK-05-2019-74,
př. 1, ZK-05-2019-74, př. 2, ZK-05-2019-74, př. 3, ZK-05-2019-74,
př. 4, ZK-05-2019-74, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (15. 12.
2019), termín: 15. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0401/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace ID FV02429.0027,
FV02429.0042, FV02429.0045 a FV02429.0064 dle materiálů
ZK-05-2019-75, př. 3, ZK-05-2019-75, př. 6, ZK-05-2019-75, př.
9, a ZK-05-2019-75, př. 12.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor životního prostředí
a zemědělství (31. 10. 2019), termín: 31. 10. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0402/05/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
dle materiálu ZK-05-2019-76, př. 4.
odpovědnost: rada kraje (10. 9. 2019), odbor životního prostředí
a zemědělství (31. 10. 2019), termín: 31. 10. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

