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ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE
PROSTŘEDNICTVÍM KRIZOVÝCH ŠTÁBŮ KRAJE A OBCÍ
Jak již bylo uvedeno v předcházejících statích,
které se zabývaly organizací, zákonnými normami
krizového řízení a popisem integrovaného
záchranného systému (dále jen „IZS“), mohou
hejtmani krajů a starostové obcí (předsedové
krizových štábů) využívat při koordinaci
záchranných a likvidačních prací krizový štáb
(dále jen „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.
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
provádí Krajské operační a informační
střediska Hasičského záchranného sboru
kraje (dále jen „KOPIS“), které je umístěno
v Jihlavě. Proto je nutno, aby KOPIS vlastnilo
aktualizované údaje o složení krizového štábu
kraje a obcí a kontakty potřebné pro vyrozumění.
Kraj Vysočina využívá databázi elektronického
portálu územních samospráv (dále jen „e-PUSA“),
ve kterém jsou uvedeny kontakty na všechny
samosprávné orgány v České republice. Pro obce
s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) v Kraji
Vysočina je v systému ePUSA vytvořena zvlášť
podskupina Krizové řízení, ve které jsou uvedeny
informace o složení krizového štábu kraje, složení
krizových štábů ORP a povodňových komisí
včetně kontaktů na jednotlivé členy. Jak již jsem
uvedl v předcházejícím článku, jenž 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 dotazů k systému ePUSA kontaktujte
odbor informatiky KrÚ: Táňa Mrázková,
tel. 64 602 104, 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 ustanoven usnesením
bezpečnostní rady 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 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
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(§ 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
čelit následkům mimořádné události. Následně obec s rozšířenou
působností v obdobném případě vyžaduje pomoc prostřednictvím
KOPIS HZS na kraji. Jelikož zde hovoříme o situacích, které

vyžadují specifická opatření, je v krizovém zákoně stanovena
jednoznačná podřízenost samospráv. 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 nebo
hromadnou dopravní havárii na dálnici D1.
Proto ustanovené a připravené orgány krizového řízení mohou
v případě nutnosti svojí 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
telefon: 564 602 131
e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz

Změna Pravidel Rady kraje Vysočina pro poskytování darů

na údržbu veřejné zeleně
v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina

Rada Kraje Vysočina na svém
zasedání dne 10. 2. 2015 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina
pro poskytování darů na údržbu
veřejné zeleně v průjezdních
úsecích obcí Kraje Vysočina
(dále jen „pravidla“). Jedná se
o aktualizaci stávajících pravidel,
u kterých dochází především
ke změně výše příspěvku na
sečení 1 m2 z maximálně 0,70 Kč
včetně DPH na 1 Kč včetně DPH
(článek 3, odstavec 2 pravidel)
a zároveň dochází ke změně
data poukázání daru na účet

žadatele (článek 6, odstavec 4
pravidel). Dar žadatelům podle
těchto pravidel lze poskytnout
na úhradu nákladů na údržbu
veřejné zeleně na veřejných
prostranstvích ve stanoveném
rozsahu, a tedy sečení pruhu
travnatého pozemku bezprostředně sousedícího s vozovkou
silnic II. a III. tříd, v šíři do
1 metru, v průjezdních úsecích
obcí, a sice v úsecích vymezených značkami IS 12a Obec a IS
12b Konec obce, a to nejvýše
2 × za vegetační období. „Vege-

tačním obdobím“ se pro účely
těchto pravidel rozumí období od
1. 4. do 30. 9. příslušného roku.
Kraj Vysočina poskytne dar na
podporu údržby zeleně každé
obci na území Kraje Vysočina
na základě žádosti zpracované
na příslušném formuláři, viz
příloha č. 1 pravidel. Upozorňujeme, že součástí žádosti je
zároveň i vyúčtování nákladů
vzniklých při údržbě zeleně
a závěrečná zpráva. Tuto žádost
je třeba zaslat na odbor dopravy
a silničního hospodářství Kraj-

ského úřadu Kraje Vysočina
nejpozději do 20. října 2015.
Pravidla jsou zveřejněna na
internetových stránkách Kraje
Vysočina: www.kr-vysocina.
cz > Doprava > Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství nebo na
www.kr-vysocina.cz/edotace.
 Pavlína Skryjová,
odbor dopravy a silničního
hospodářství
telefon: 564 602 191
e-mail: skryjova.p@kr-vysocina.cz
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Vyberte v krajské anketě

kulturní počin roku 2014
Podpořte svého favorita v jedenáctém ročníku Ceny Kraje
Vysočina za kulturní počin roku 2014 – Zlatá jeřabina.
Během ledna 2015 bylo možné nominovat své kandidáty do dvou
kategorií ankety: 1. kategorie: Kulturní aktivita a 2. kategorie: Péče
o kulturní dědictví. Poté bylo odbornou pracovní skupinou vybráno
30 nejzajímavějších počinů v obou kategoriích.

Následné hlasování veřejnosti pro oblíbenou kulturní akci nebo
příkladnou obnovu památky bude probíhat od 1. 3. 2015 do
31. 3. 2015. Seznam vybraných počinů bude uveřejněn na internetových stránkách Kraje Vysočina a v novinách Kraj Vysočina
spolu s hlasovacím lístkem. Hlasovat je možné prostřednictvím
originálního hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina nebo na
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www.kr-vysocina.cz/pocinroku prostřednictvím elektronického
formuláře a následného potvrzení přes e-mail. Ocenění získají
z obou kategorií tři počiny s nejvyšším počtem hlasů. Vítězové
budou ohodnoceni Cenou Kraje Vysočina a finančním darem při
slavnostním vyhlášení v květnu 2015.

 Tereza Prokešová,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 260
e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz

Skutek roku: Své hlasy posílejte celý březen
Hlasování veřejnosti v anketě
Sk utek rok u 2014 st ar t uje
1. března 2015 a jen hlasy veřejnosti rozhodnou o pořadí nominovaných skutků ve čtyřech kategoriích fyzických osob. Hlasovat je
možné po celý březen.
Skutek roku je anketa, která si
klade za cíl zviditelnit a ocenit
aktivity těch osob a organizací,

které v roce 2014 vykonaly pro
region něco mimořádného nad
rámec svých povinností a bez
ohledu na svůj osobní prospěch.
„Právě občanská angažovanost,
dobrovolnictví a ochota věnovat
svůj volný čas ve prospěch
druhých je významným prvkem
kulturní společnosti a posiluje
její sociální soudržnost,“ říká

radní Kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje a územního
plánování Martin Hyský (ČSSD).
Hlasovat je možné pouze
elektronicky přes internetové
stránky www.kr-vysocina.
cz/pocinroku. Podpořte i vy
dobrý Skutek roku!

I n for mace k uply nulý m
r o č n í k ů m d o s t u p n é z d e:
www.zdravykrajvysocina.cz/
akce/anketa-skutek-roku.
 Dita Marešová,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 531
e-mail: maresova.d@kr-vysocina.cz

Soutěž Vesnice roku 2015 startuje
Slavnostní vyhlášení 21. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu
obnovy venkova letos připadá na úterý 10. března. Podmínky
soutěže podepíší zástupci vyhlašovatelů soutěže, kterými jsou
Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Svaz měst a obcí ČR, v rámci
konference Den malých obcí v Praze.
Od tohoto dne, a tedy od 10. března do 30. dubna 2015, mohou
obce podávat přihlášky do soutěže (formulář přihlášky je zde:
www.vesniceroku.cz/prihlaska/prihlaska). Přihláška do soutěže se
všemi přílohami musí být odeslána nejpozději do 30. dubna 2015

(to je poslední den, kdy může být přihláška doručena) na adresu
Ministerstva pro místní rozvoj, k rukám Ing. Miroslavy Tiché,
tajemnice soutěže.
Více informací o soutěži naleznete na: www.vesniceroku.cz.
 Luděk Hrůza,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Nová publikace pro občany zdarma
Na přelomu února a března bude
občanům Kraje Vysočina zdarma
k dispozici užitečná publikace
s názvem Určitě si poradíte.
Publikace je průvodcem světem
sociálních a zdravotních služeb
pro běžné občany.
Průvodce velmi jednoduchým
a návodným způsobem poskytuje
praktické rady, jak se zachovat

a kde hledat pomoc v konkrétních
životních situacích. Na více než
150 stranách jsou řešeny životní
situace, kdy je třeba kombinace
zdravotní a sociální péče, jako
jsou nást up do nemocnice,
propouštění z nemocnice, péče
o sebe nebo své blízké a umírání.
Díky finanční podpoře Kraje
Vysočina a dalších partnerů

bude publikace k dispozici
v nemocnicích, Senior Pointech
a Family Pointech, na sociálních
odborech měst a obcí nebo
například na pobočkách
zdravotních pojišťoven či České
pojišťovny. Najdete ji i v elektronické verzi na internetových
st r á n k á ch K r aje Vysoči na
www.kr-vysocina.cz.

Pro potřeby obcí bude publikace
k v y z ve d n u t í n a o d b o r u
sociálních věcí Krajského úřadu
Kraje Vysočina.
 Pavla Poulová,
odbor sociálních věcí
telefon: 564 602 841
e-mail: poulova.p@kr-vysocina.cz

Podpora sociální integrace příslušníků

romských lokalit v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina realizuje od dubna 2014 projekt s názvem Podpora
sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji
Vysočina. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro začleňování
sociálně vyloučených romských komunit. Děje se tak zajištěním
dostupnosti, kvality a kontroly začleňujících služeb. Mezi klíčové
aktivity projektu patří zřízení takzvané platformy, jejíž členové
se podílejí na integraci komunit. Platformu tvoří pracovníci

odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina,
odborníci na problematiku romských otázek a představitelé
orgánů obcí. Mezi další aktivity se řadí vzdělávání pracovníků
veřejné správy a poskytovatelů služeb. Nedílnou součástí je také
podpora poskytování sociálních služeb pro sociálně vyloučené
romské obyvatele a následné pilotní ověření procesu sociálního
začleňování vybraných příslušníků této skupiny.
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K tomu vznikne analýza pro účely podpory procesů řízení
politiky sociálního začleňování a efektivní a udržitelné sítě služeb
zaměřených na cílovou skupinu. Stěžejní dokument vyhotoví
firma Augur Consulting, s. r. o., která má zkušenosti se zpracováním
obdobných materiálů vztahujících se k této problematice. Analýza,
jež má být vyhotovena do konce března letošního roku, bude mapovat
situaci problému sociálního vyloučení v obcích Kraje Vysočina.
Zaměří se na již existující, ale také na vznikající sociálně vyloučené
romské lokality, na lokální problémové jevy v těchto oblastech (drogy,
gamblerství apod.) a dle aktuální situace odhadne výši nezaměstnanosti.
Dále se zkoumá, na kolik jsou v lokalitách sociální služby dostupné a jak
jsou využívány zejména služby sociální prevence a sociální poradenství.
Zhotovitel přitom využívá různorodou škálu zjišťovacích metod.
Jednou z nich je metoda takzvaného CAWI screeningu. Je možné
si ji představit jako elektronický dotazník, který obdržela každá
ze zapojených obcí. Obce byly vyzvány k vyplnění dotazníku

dopisem zaštítěným Krajem Vysočina. V návaznosti na to se počítalo
s odpověďmi na otázky týkající se romských obyvatel v dané obci.
Pro celkovou odbornou analýzu je nezbytné, aby získané informace
byly objektivní a co možná nejkompletnější. Doufáme proto,
že zástupci obcí budou analýze věnovat pozornost a vyplněním
dotazníku přispějí ke kvalitnímu výstupu se značnou výpovědní
hodnotou. Využití analýzy bude široké, a navíc se jedná o dokument,
který se bude týkat pouze Kraje Vysočina. Zatímco veřejnost bude
seznámena se zobecněnými závěry analýzy, zapojené obce budou
mít k dispozici celý dokument, který budou moci dále využívat.
Bližší informace:
 Lumír Bartů,
koordinátor aktivit projektu
telefon: 734 694 483
e-mail: bartu.l@kr-vysocina.cz

Radonové nebezpečí lze eliminovat
Že radon je plyn, vznikající
jaderným rozpadem uranu, že
je radioaktivní a při průniku
z podloží do pobytových prostor
v nadměrné koncentraci život
ohrožující, není od roku 1991
žádnou novinkou, jakož ani
to, že ú zemí našeho k raje
vzhledem k dané geologické
struktuře je velmi bohaté na
uranové žilky a žíly. Tomu také
odpovídají naměřené hodnoty
koncentrace radonu v některých
obydlích, zejména na Třebíčsku
a Ž ďá r sk u , p ohybující s e
řádově v rozsahu jeden tisíc až
několik tisíc becquerelů na m3

( B q /m 3 ), p ř ič e m ž s m ě r n á
hodnota pro starou zástavbu
(do 28. února 1991) činí 400 Bq/
m 3 a pro novostavby 200 Bq/
m3. Překročení směrné hodnoty
znamená, že je třeba touto problematikou se vážně zabývat a toto
nebezpečí eliminovat protiradonovým opatřením, které je za
určitých podmínek zatím ještě
státem dotované. Tato problematika se týká též pobytových
prostor v předškolních a školních
zařízeních, a tedy převážně
dětí. Je třeba dodat, že toto
nebezpečí si zvyšujeme sami
novými těsnými okny bez trvalé

mikroventilace a zateplením
objektů, což prokázala mnohá
kontrolní měření vykonaná
St át n í m ú st ave m r a d ia č n í
ochrany, v. v. i., Praha.
K r aj vša k ne přeh l í ž í toto
nebezpečí a v zájmu udržení
zdravého vývoje obyvatel se
k této problematice staví čelem
a vychází všem zájemcům o její
řešení vstříc tak, aby jim co nejvíce
pomohl toto nebezpečí eliminovat. K vyřešení této problematiky však nestačí pouze zájem
kraje, ale je k tomu především
zapotřebí zájem obyvatel, měst,
městysů a obcí, kterým proto kraj

doporučuje se této problematice
s větší vážností a důsledností, než
tomu bylo dosud, věnovat.
Pot řebné infor mace, jakož
i výsledky každoroční aktivity
k r aje v t é t o o bl a s t i , l z e
nalézt na těchto kontaktech:
w w w. k r - v y s o c i n a . c z ˃
Životní prostředí ˃ Radon,
www.sujb.cz, www.suro.cz,
www.radonovyprogram.cz.
 Jaroslav Šmejkal,
odbor život n í ho prost ředí
a zemědělství
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz.

Novinky ve Sbírce zákonů
Malá rozpočtová pravidla
V částce 13/2015 Sbírky zákonů vydané dne 5. 2. 2015 byl pod
č. 24 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb.,
o Hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona razantně a zcela zásadně změnila systém poskytování
dotací a návratných finančních výpomocí poskytovaných
z územních rozpočtů.
Zákon upravuje náležitosti žádosti o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci, povinnost poskytovatele zveřejnit
jeho záměr poskytnout dotaci nebo návratnou finanční výpomoc na
portálu veřejné správy a náležitosti samotné veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015 (část 1. 7. 2015) – fakticky
nabývá zákon účinnosti dnem uplynutí generální legisvakanční
lhůty, a tedy dnem 20. 2. 2015 (část 1. 7. 2015) – pozn. autora.

Školní stravování
V částce 11/2015 Sbírky zákonů vydané dne 30. 1. 2015 byla pod
č. 17 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005
Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
Novela vyhlášky umožňuje provozovatelům školních stravovacích
zařízení rozhodnout, zda budou poskytovat dietní školní stravování
strávníkům, u kterých posoudil odborný lékař, že jejich zdravotní
stav vyžaduje omezení podle dietního režimu.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2015.
Odpady
V částce 14/2015 Sbírky zákonů vydané dne 6. 2. 2015 byla pod
č. 27 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška rozšiřuje povinnost provozovatele zařízení poskytovat
úhradu za vykoupené nebo odebrané odpady pouze bezhotovostně
na všechny kovové odpady uvedené v § 8 odst. 2 vyhlášky․
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2015.

číslo 3/2015
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Daň z nemovitých věcí
V částce 13/2015 Sbírky zákonů vydané dne 5. 2. 2015 byl pod č. 23
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona upřesňuje vymezení předmětu daně, stavebních
pozemků pro účely zákona, podmínek pro aplikaci ustanovení
o osvobození od daně a sjednocuje terminologii s dalšími
souvisejícími právními předpisy.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 (část dnem vyhlášení).
Velká rozpočtová pravidla
V částce 13/2015 Sbírky zákonů vydané dne 5. 2. 2015 byl pod
č. 25 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
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o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Obsahem novely velkých rozpočtových pravidel je především
úprava pravomocí poskytovatelů dotací s cílem zrychlit proces
čerpání prostředků z evropských fondů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015 (fakticky nabývá zákon
účinnosti dnem uplynutí generální legisvakanční lhůty, a tedy dnem
20. 2. 2015 – pozn. autora).
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2015 konaného dne 27. 1. 2015
Usnesení 0001/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0002/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
RNDr. Miloše Vystrčila a Ing. Jaroslava Soukupa, MBA,
ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2015.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0003/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere
na vědomí * zprávu o činnosti rady kraje * Zprávu o plnění
usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2014 dle
materiálu ZK-01-2015-02, př. 1, schvaluje navrhovaná řešení
dle materiálu ZK-01-2015-02, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.
Usnesení 0004/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0005/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere
na vědomí zápis o provedení kontroly č. 4/2014, předložený
Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina, dle
materiálu ZK-01-2015-49, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0006/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
na rok 2015 dle materiálu ZK-01-2015-50, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0007/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje
Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-01-2015-51, př. 1.
odpovědnost: předseda Legislativního výboru Zastupitelstva
Kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 5, zdržel se 1.
Usnesení 0008/01/2015/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: OSH, termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 7, zdrželi se 3.
Usnesení 0009/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dar Městysu Ostrov nad Oslavu, IČ 00295035, ve
výši 200 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých při mimořádné
události dle materiálu ZK-01-2015-04, př. 2, schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární
ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část,
o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku
200 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0010/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními
partnery v roce 2014 dle materiálu ZK-01-2015-05, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0011/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na
rok 2015 dle materiálu ZK-01-2015-06, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0012/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvy o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina na
straně oprávněného ze služebnosti a Městem Pacov a KŘPČR
na straně povinných ze služebnosti dle materiálů ZK-01-2015-53,
př. 1 a ZK-01-2015-53, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0013/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky
elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2016 dle materiálu
ZK-01-2015-07, př. 1, a Odůvodnění Veřejné zakázky
o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj
Vysočina v roce 2016 dle materiálu ZK-01-2015-07, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ, termín: 30. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0014/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok
2014 v celkové výši 315 914 880 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina
na rok 2015 dle materiálu ZK-01-2015-54, př. 1 * zvýšení
závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace
u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle
materiálu ZK-01-2015-54, př. 1 * převod finančních prostředků
ve výši 2 721 tis. Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní
nemocnice, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město
na Moravě, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu
Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra
Nemocnice Nové Město na Moravě * převod finančních prostředků
ve výši 8 945 tis. Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní
nemocnice, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava,
příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu Modernizace
a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického
centra Nemocnice Jihlava * převod finančních prostředků
ve výši 8 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522
– Ostatní nemocnice, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici
Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení vybavení
rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně
pracoviště hemodialýzy interního oddělení * převod finančních
prostředků ve výši 1 730 tis. Kč z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Sociální věci,
§ 4350 – Domovy pro seniory, na poskytnutí zápůjčky pro
Domov důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci, na realizaci
projektu Handicap Fit – zkvalitnění sociálních služeb pro seniory
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a handicapované * převod finančních prostředků ve výši 150 mil.
Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, rozhoduje
poskytnout dotaci SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ, IČ: 43378480, ve výši 3 mil. Kč na částečné
organizační a technické zajištění Světového poháru v biatlonu
2015 dle materiálu ZK-01-2015-54, př. 2.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor zdravotnictví, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor školství, mládeže
a sportu, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0015/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem díl „b“ o výměře 66 m2 oddělený dle geometrického
plánu č. 250-59/2014 z pozemku par č. 1950/1 a nově vzniklé
pozemky par. č. 1991/5 o výměře 201 m 2 a par. č. 3769/2
o výměře 5 m2 oddělené geometrickým plánem č. 251-60/2014
z pozemků par. č. 1991/4 a par. č. 3769 v k. ú. Pavlov u Stonařova
a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce
Pavlov, schvaluje dodatek č. 1208 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2015-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0016/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2984/10 o výměře 39 m2 a par.
č. 2984/11 o výměře 1 m2 oddělené dle geometrického plánu
č. 2250-36/2014 z pozemku par. č. 2984/3 v k. ú. Bystřice nad
Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města
Bystřice nad Pernštejnem, schvaluje dodatek č. 1209 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2015-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0017/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2015-10,
př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Brtnice
* nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu,
způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-01-2015-10, př.
2, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání
smluv * schválit dodatek č. 1210 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2015-10, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0018/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2015-11, 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, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 3/2015

ZPRAVODAJ

Usnesení 0019/01/2015/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0020/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1092/6 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 1 534 m2 a par. č. 1092/7 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 446 m2, nově oddělené dle GPL
č. 309-6/2014 z pozemku par. č. 1092/1 – ostatní plocha, silnice,
v k. ú. a obci Vysoké Studnice z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Obce Vysoké Studnice, schvaluje dodatek č. 1214
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2015-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0021/01/2015/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0022/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 1534/1 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 8668 m 2, par. č. 1534/2 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 313 m 2 , par. č. 1534/3 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 69 m 2, pozemek par. č. 1534/4 – ostatní plocha,
silnice, o výměře 241 m2, par. č. 1534/5 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 249 m2, par. č. 1534/10 – orná půda o výměře 198 m2,
par. č. 1534/11 – orná půda o výměře 256 m2, všechny v k. ú.
Houserovka a obci Pelhřimov, z vlastnictví Města Pelhřimov do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1216 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2015-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0023/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací,
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČ: 70994234, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
dle materiálu ZK-01-2015-16, př. 1, na část pozemku par.
č. 6221/60 v k. ú. a obci Jihlava pro akci II/523 Jihlava – žel.
přejezd St. Hory – křiž. s III/13112.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0024/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
úplatně nabýt pozemky par. č. 1248/17 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Jimramov a par. č. 811/12 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 17 m2 v k. ú. Trhonice a obci Jimramov
z vlastnictví ČR a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 601 75 Brno-Veveří,
IČ: 70890013, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu
2 538 Kč včetně DPH dle materiálu ZK-01-2015-17, př. 1 + uhradit
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, především
za vyhotovení znaleckého posudku na stanovení kupní ceny ve
výši 2 580 Kč a daň z nabytí nemovitých věcí * nabýt darem
pozemky par. č. 1248/18 – ostatní plocha, silnice, o výměře 159
m2 a par. č. 1248/20 – ostatní plocha, silnice, o výměře 107 m2
v k. ú. a obci Jimramov a par. č. 847/2 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 393 m2 v k. ú. Trhonice a obci Jimramov z vlastnictví
Městyse Jimramov se sídlem nám. Jana Karafiáta 39, 592 42
Jimramov, IČ: 00294471, do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje * dodatek č. 1217 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2015-17, př. 2 * dodatek č. 1218 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2015-17, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0025/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* dodatek č. 1219 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-012015-18, př. 3 * dodatek č. 1220 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2015-18, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0026/01/2015/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0027/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 27 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední
odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
dle materiálu ZK-01-2015-20, př. 1, kterým se předává do
hospodaření organizace nemovitost – nově pořízená stavba
přístřešku.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0028/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt část pozemku par. č. 1248/4 dle GP č. 389,
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190–235/2012 nově oddělenou jako pozemek par. č. 1248/16 –
ostatní plocha, silnice, o výměře 113 m2 v k. ú. a obci Jimramov
z vlastnictví ČR a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 601 75 Brno-Veveří,
IČ: 70890013, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu
15 125 Kč včetně DPH dle materiálu ZK-01-2014-21, př. 1 +
uhradit veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy,
především za vyhotovení znaleckého posudku na stanovení
kupní ceny ve výši 1 380 Kč a daň z nabytí nemovitých věcí,
schvaluje dodatek č. 1222 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2015-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0029/01/2015/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0030/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 4566/11 o výměře 2 m2, ostatní plocha,
silnice, a par. č. 4566/14 o výměře 1763 m 2, ostatní plocha,
silnice, v k. ú. a obci Třešť, z vlastnictví společnosti Podzimek
a synové, s. r. o., IČ: 46978194, se sídlem Třešť, Váňovská 528,
PSČ 589 01, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 50 Kč/
m2 a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí, schvaluje dodatek
č. 1224 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2015-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0031/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 2892/3 – ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad
Pernštejnem z vlastnictví Města Bystřice nad Pernštejnem do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1225 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2015-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0032/01/2015/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: OM, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0033/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Jihlava – rekonstrukce
pavilonu interny dle materiálu ZK-01-2015-56, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0034/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina, Statutárním městem Jihlava a Dopravním podnikem
města Jihlavy, a. s., dle materiálu ZK-01-2015-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0035/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2,1 mld. Kč na přípravu
a realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-01-2015-26,
př. 1, s tím, že finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální
potřeby každého projektu.
odpovědnost: ODSH, termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0036/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635
– Územní plánování, v celkové výši 1 618 906 Kč na pomoc při
pořizování územního plánu dle materiálu ZK-01-2015-27, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 10. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0037/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 – Ostatní
záležitosti zahraničního obchodu, na zajištění aktivit v rámci
mezinárodní spolupráce s názvem Evropský region Dunaj–
Vltava dle materiálu ZK-01-2015-28, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0038/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace o výsledcích Veřejného fóra Kraje Vysočina
ve srovnání s výsledky sociologického průzkumu dle materiálu
ZK-01-2015-29 př. 1, ukládá odboru regionálního rozvoje ve
spolupráci s ostatními odbory krajského úřadu, které mají
oborové oblasti ve své gesci, pracovat na návrzích řešení
problémů uvedených v materiálu ZK-01-2015-29, př. 1, a o
výsledcích informovat Radu Kraje Vysočina před konáním
dalšího Veřejného fóra Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0039/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství za účelem realizace projektu
s názvem Cooking Together dle materiálů ZK-01-2015-31, př.
1, a ZK-01-2015-31, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina
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Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace,
termín: duben 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0040/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední
škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu
ZK-01-2015-30, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 16. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0041/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní
záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, dle materiálu
ZK-01-2015-32, př. 1., na realizaci programů primární prevence
v roce 2015 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-01-2015-32, př. 2.
odpovědnost: OSV, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0042/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci pro poskytovatele domácí hospicové péče
v celkové výši 7 050 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok
2015 z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-01-2015-33, př. 1,
schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu
ZK-01-2015-33, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0043/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci pro Centrum pro zdravotně postižené kraje
Vysočina, o. p. s., IČ: 26594706, na zabezpečení sítě sociálních
služeb pro osoby se zdravotním postižením ve výši 5 336 000 Kč
z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních
věcí a politiky zaměstnanosti, dle materiálu ZK-01-2015-57, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0044/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje
poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb
v celkové výši 125 066 200 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok
2015, kapitoly Sociální věci, dle materiálů ZK-01-2015-58, př. 1,
ZK-01-2015-58, př. 2, a ZK-01-2015-58, př. 3, s tím, že výplata
dotace je podmíněna doručením rozhodnutí MPSV o poskytnutí
souhrnné dotace na provoz sociálních služeb kraji a připsáním
prostředků souhrnné dotace na účet kraje, schvaluje vzorovou
smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2015-58, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0045/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní
záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, spolku
„SLEPÍŠI“ – sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum
Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené,
IČ: 64327892, ve výši 360 000 Kč na realizaci projektu „ALITER
2013–2015“ v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-01-2015-59, př. 3.
odpovědnost: OSV, OE, termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0046/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro
období 2015–2021 dle materiálu ZK-01-2015-34, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0047/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014–2020 dle
materiálu ZK-01-2015-35, př. 1 * neposkytnout dotace z kapitoly
Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích pro období 2014–2020 dle materiálu ZK-01-2015-35,
př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
ekonomický odbor, termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0048/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2015
dle materiálu ZK-01-2015-36, př. 2 * převod prostředků ve výši
45 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2014 do Fondu
Vysočiny.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor
ekonomický, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0049/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Infrastruktura ICT 2015 dle materiálu ZK01-2015-37, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Infrastruktura ICT 2015 ve složení: ODS – Martin Slánský
(ZR), Martin Hladík (TR), KDU-ČSL – Jaromír Kalina (JI),
Tomáš Kučera (ZR), ČSSD – Pavel Blažek (ZR), KSČM –
Pavel Kalabus (JI), František Náhončík (HB), Pro Vysočinu
– Luboš Plášil (PE), Dušan Novotný (JI), TOP09 a STAN –
Martin Sedlák (HB), Jiří Vohralík (JI) * Radima Technika
(ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu
Infrastruktura ICT 2015 * garantem grantového programu
Infrastruktura ICT 2015 odbor informatiky a zástupce
garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
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rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OI, termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0050/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Informační a komunikační technologie 2015
dle materiálu ZK-01-2015-38, př. 1, jmenuje * řídicí výbor
grantového programu Informační a komunikační technologie
2015 ve složení: ODS – Dušan Novotný (JI), KDU-ČSL –
Štěpán Komárek (TR), Pavel Pípal (PE), ČSSD – Miroslav
Kružík (JI), Daněk Michal (HB), KSČM – Pavel Kalabus (JI)
František Náhončík (HB), Pro Vysočinu – Evžen Zámek (JI),
Ondřej Hedbávný (TR), TOP09 a STAN – Martin Sedlák (HB),
Reda Ifrah (ZR) * Otu Bence (HB, ODS) předsedou řídicího
výboru grantového programu Informační a komunikační
technologie 2015 * garantem grantového programu Informační
a komunikační technologie 2015 odbor informatiky a zástupce
garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OI, termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0051/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Naše školka 2015 dle materiálu ZK-01-2015-40,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Naše školka
2015 ve složení: ODS – Eva Krpálková (JI), Jaroslav Ptáček (ZR),
KDU-ČSL – Petra Antonů (JI), Radek Pátek (ZR), ČSSD – Jitka
Průžová (ZR), Stanislava Prokešová (JI), KSČM – Ladislav Brož
(PE), Marek Nevoral (TR), Pro Vysočinu – Eva Požárová (JI),
TOP09 a STAN – Jana Spekhorstová (TR), Věra Podhorská (JI)
* Pavla Masláka (JI, Pro Vysočinu) předsedou řídicího výboru
grantového programu Naše školka 2015 * garantem grantového
programu Naše školka 2015 odbor regionálního rozvoje
a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr.
Dušana Vichra s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0052/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Tábory 2015 dle materiálu ZK-01-2015-41,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Tábory
2015 ve složení: ODS – Eva Decroix (JI), Martin Paclík (JI),
KDU-ČSL – Lenka Koláčná (TR), ČSSD – Soňa Olivová
(TR), Ivana Mojžyšková (HB), KSČM – Roman Ondrušek
(PE), Věra Buchtová (ZR), Pro Vysočinu – Jan Burda (TR),
Pavlína Zábranská (JI), TOP09 a STAN – Ladislav Bárta (ZR),
Michael Kubík (ZR) * Jana Matějů (PE, KDU-ČSL) předsedou
řídicího výboru grantového programu Tábory 2015 * garantem
grantového programu Tábory 2015 odbor školství mládeže
a sportu a zástupce garanta Petra Horkého s právem hlasovacím
a Ivo Macha s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
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odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0053/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program SPORTUJEME 2015 dle materiálu ZK-012015-42, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
SPORTUJEME 2015 ve složení: ODS – Pavel Hejtmánek (HB),
Lubomír Straka (ZR), KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR), Adam
Lukšů (JI), ČSSD – Jana Nováková Hotařová (JI), Zdeněk
Chroust (TR), KSČM – Marek Nevoral (TR), Pro Vysočinu –
Ondřej Hedbávný (TR), Radek Vitovský (PE), TOP09 a STAN
– Ladislav Bárta (ZR), Ivan Pfaur (PE) * Milana Plodíka (HB,
KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu
SPORTUJEME 2015 * garantem grantového programu
SPORTUJEME 2015 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce
garanta Ing. Milana Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu
Němcovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, oddělení mládeže a sportu, termín:
30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0054/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Sportoviště 2015 dle materiálu ZK-01-2015-43,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Sportoviště
2015 ve složení: ODS – Petr Staněk (ZR), Roman Diviš (JI),
KDU-ČSL – Petr Žák (TR), Jana Houšková (PE), ČSSD – Pavla
Kučerová (PE), KSČM – Karel Hlaváček (JI), Ladislav Šnelly
(HB), Pro Vysočinu – Bohumil Nikl (HB), Jindřich Skočdopole
(JI), TOP09 a STAN – Ladislav Jirků (JI), Ladislav Bárta (ZR)
* Jaroslava Soukupa (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru
grantového programu Sportoviště 2015 * garantem grantového
programu Sportoviště 2015 odbor školství, mládeže a sportu
a zástupce garanta Mgr. Ivo Macha s právem hlasovacím a Mgr.
Petra Horkého s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0055/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015 dle materiálu
ZK-01-2015-44, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015 ve složení: ODS – Veronika
Vošická Buraňová (HB), Josef Bakaj (JI), KDU-ČSL – Jaroslav
Hrubý (TR), Lucie Lukšů (JI), ČSSD – Bohumil Kovanda
(PE), Zdena Chládová (HB), KSČM – Karel Hlaváček (JI), Pro
Vysočinu – Jan Burda (TR), Pavlína Zábranská (JI), TOP09
a STAN – Jiří Havlíček (HB), Jiří Remeš (JI) * Romana Ondruška
(PE, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu
JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015 * garantem grantového programu
JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015 odbor školství, mládeže a sportu
a zástupce garanta Mgr. Kláru Lysovou s právem hlasovacím a Bc.
Janu Albrechtovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
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odpovědnost: OŠMS, oddělení mládeže a sportu, termín:
30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0056/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Bioodpady 2015 dle materiálu ZK-01-2015-47,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Bioodpady
2015 ve složení: ODS – Ivo Rohovský (ZR), Vladimír Mareček
(TR), KDU-ČSL – Libor Řežáč (JI), Jan Mácha (PE), ČSSD –
Jaroslav Bártl (JI), KSČM – Ladislav Brož (PE), Marek Nevoral
(TR), Pro Vysočinu – Martin Malina (PE), Pavel Gregor (TR),
TOP09 a STAN – Zdeněk Skoumal (TR), Libor Honzárek
(HB) * Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího
výboru grantového programu Bioodpady 2015 * garantem
grantového programu Bioodpady 2015 odbor životního prostředí
a zemědělství a zástupce garanta Evu Navrátilovou s právem
hlasovacím a Milana Křížka s právem poradním, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 27. 01. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0057/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Životní prostředí 2015 dle materiálu ZK-012015-48, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Životní prostředí 2015 ve složení: ODS – Alena Kratochvílová
(ZR), Ladislav Med (PE), KDU-ČSL – Miroslav Krupica (TR),
ČSSD – Zdeněk Chlád (HB), Luděk Rezničenko (HB), KSČM
– Jaroslav Kolařík (JI), Ladislav Nováček (PE), Pro Vysočinu
– Martin Malina (PE), Bohumil Nikl (HB), TOP09 a STAN –
Zdeněk Skoumal (TR), Luboš Rudišar (PE) * Miroslava Švihálka
(JI, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu
Životní prostředí 2015 * garantem grantového programu
Životní prostředí 2015 odbor životního prostředí a zemědělství
a zástupce garanta Evu Navrátilovou s právem hlasovacím
a Milana Křížka s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 27. 01. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0058/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Bezpečná silnice 2015 dle materiálu ZK-012015-39, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Bezpečná silnice 2015 ve složení: ODS – Radovan Necid (ZR),
Miroslav Nosek (JI), KDU-ČSL – Petr Piáček (JI), Josef Mach
(ZR), ČSSD – Luboš Kabátek (JI), Jan Hyliš (HB), KSČM –
Kamil Vejvoda (ZR), Pro Vysočinu – Ivo Jonák (ZR), Pavel
Maslák (JI), TOP09 a STAN – Petr Fiala (TR), Libor Fejta
(TR) * Jaroslava Jirků (JI, KSČM) předsedou řídicího výboru
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grantového programu Bezpečná silnice 2015 * garantem
grantového programu Bezpečná silnice 2015 odbor dopravy
a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Handu
s právem hlasovacím a Radku Opatovou s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín:
27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0059/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Památkově chráněná území 2015 dle materiálu
ZK-01-2015-45, př. 1upr1, jmenuje * řídicí výbor grantového
programu Památkově chráněná území 2015 ve složení: ODS
– Radomír Urban (PE), Martina Veselá (JI), KDU-ČSL –
Petr Kesl (PE), ČSSD – Jana Svěráková (JI), Antonín Daněk
(PE), KSČM – Lubomír Drápela (JI), Jan Slámečka (ZR), Pro
Vysočinu – Tomáš Kocour (PE), Jindřich Kaupa (JI), TOP09
a STAN – Irini Martakidisová (ZR), Luboš Rudišar (PE) *
Jaroslava Hrubého (TR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru
grantového programu Památkově chráněná území 2015 *
garantem grantového programu Památkově chráněná území 2015
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce
garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu
Panáčkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0060/01/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2015 dle
materiálu ZK-01-2015-46, př. 1, jmenuje * řídicí výbor
grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2015 ve
složení: ODS – Jan Mokříš (ZR), KDU-ČSL – Petr Piáček
(JI), Stanislav Křeček (TR), ČSSD – Miroslav Jágrik (ZR), Jiří
Novotný (HB), KSČM – Věra Buchtová (ZR), Lubomír Drápela
(JI), Pro Vysočinu – Dagmar Moláková (TR), Jiří Hodinka (PE),
TOP09 a STAN – Svatopluk Dvořák (TR), Zdeněk Jaroš (PE)
* Jaroslava Vymazala (JI, ODS) předsedou řídicího výboru
grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2015 *
garantem grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika
2015 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
a zástupce garanta Ing. Renatu Šimánkovou s právem
hlasovacím a Ing. Petra Stejskala s právem poradním, pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 27. 01. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Pozvánka na seminář
k aktivitám zaměřeným na bezpečnost silničního provozu,
které bude Kraj Vysočina realizovat v roce 2015
dne 16. března 2015 (pondělí) od 11.00 hodin
Společenský sál SOŠ, SOU a OU Třešť, K Valše 38, Třešť

11.00–13.00		
			
			
			
			

Program:
Seznámení s dotačními tituly pro čerpání finančních prostředků na zlepšení bezpečnosti silničního
provozu (chodníky, přechody, cyklostezky, aj.) – Státní fond dopravní infrastruktury, Kraj Vysočina
Vliv kvality veřejného osvětlení na bezpečnost – Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení
Nehodovost a příčiny nehod v Kraji Vysočina – Policie ČR

13.00–14.00		

Neformální diskuse

 Lucie Panáčková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 155
e-mail: panackova.l@kr-vysocina.cz

Pozvánka na setkání Rady Kraje Vysočina
se starosty měst, městysů a obcí
16. března 2015 (pondělí) od 14.00 hodin
Společenský sál SOŠ, SOU a OU Třešť, K Valše 38, Třešť

13.30–14.00		
14.00–16.00		
			
			
			
			
16.00–18.00		

Registrace účastníků
Zahájení, uvítání (hejtman Kraje Vysočina)
Informace jednotlivých resortních členů rady kraje ve vztahu k městům, městysům
a obcím Kraje Vysočina
Informace poslanců a senátorů
Diskuse, různé
Neformální diskuse

 Kateřina Svobodová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 156
e-mail: svobodova.k@kr-vysocina.cz.

