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ROZPOČET KRAJE VYSOČINA NA ROK 2016

Z toho kapitola

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016 byl kraje zobrazuje tabulka Výdajová část Rozpočtu
projednáván dle schválených zásad a platného Kraje Vysočina na rok 2015.
har monogramu a byl schválen na
prosincovém jednání Zastupitelstva
8 637 424
VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)
Kraje Vysočina. Rozpočet zahrnuje
74 150
Zemědělství
předpokládanou výši zdrojů i výdajů
v objemu 8 637 424 tis. Kč.
4 339 328
Školství, mládeže a sportu
Kraj Vysočina očekává pro příští rok
163 400
Kultura
nárůst výnosu daňových příjmů oproti
325 449
Zdravotnictví
schválenému rozpočtu roku 2015 ve
10 710
Životní
prostředí
výši 117 %. Toto skokové navýšení
4 120
Územní plánování
je predikováno zejména v souvislosti
s novelou zákona č. 243/2000 Sb.,
1 550 000
Doprava
o rozpočtovém určení výnosu některých
101 303
Sociální věci
daní územním samosprávným celkům
14 680
Požární ochrana a IZS
a některým státním fondům (zákon
57 233
Zastupitelstvo
kraje
o rozpočtovém určení daní), která by
278 823
Krajský úřad
měla s účinností od 1. 1. 2016 vrátit
83 749
Regionální rozvoj
podíl na sdílených daních u krajů
na sazby platné do konce roku 2011.
543 550
Nemovitý majetek
Kraj Vysočina tyto navýšené daňové
40 769
Informatika
příjmy neplánuje okamžitě spotřebovat,
11 783
Analýzy a podpora řízení
a le bu d ou p ř eve d e ny d o Fond u
104
560
Ostatní
finanční
operace
strategických rezerv Kraje Vysočina.
185 000
Rezerva a rozvoj kraje
Kraj Vysočina chce tímto opatřením
generovat zdroje, které budou prioritně
135 000
z toho Nespecifikovaná rezerva
sloužit na kofinancování evropských
45 000
Péče o lidské zdroje a majetek kraje
projektů v programovacím období
5 000
Strategické a koncepční materiály
2014–2020.
398
817
Evropské
projekty
Výdaje rozpočtu jsou z 82 % určeny
350 000
Převod do FSR
na k r y tí běž ných v ýdajů, a tedy
provozních potřeb kraje, zbývajících
18 % představují kapitálové výdaje a výdaje na Rozpočet kraje na rok 2016 obsahuje rovněž
rozvoj, a sice velké opravy, veškeré investice dotace, které budou poskytovány na podporu
a další rozvojové aktivity kraje včetně evropských různých aktivit obcí. Kraj Vysočina v souladu
p rojek t ů . Obje mově nejv ý z n a m nější m i s ustanovením § 10c zákona č. 250/2000 Sb.,
kapitolami rozpočtu zůstávají kapitoly Školství, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
mládeže a sportu, Doprava a Nemovitý majetek. znění pozdějších předpisů, zveřejňuje jednotlivé
Konkrétní objem jednotlivých kapitol rozpočtu programy (dotační tituly) na své úřední desce
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výzvu na kotlíkové dotace
str. 20
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způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí. Přehled programů přináší následující
tabulka.
Dotace obcím v Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
Částka
Dotace
Program (dotační titul)
v rozpočtu
z kapitoly
2016
Zemědělství

Dotace na infrastrukturu vodovodů
a kanalizací

Zásady ZK
Pravidla RK

Zásady schváleny na jednání
Odbor životního prostředí
49 000 tis. Kč zastupitelstva dne 15. 12.
a zemědělství
2015

Územní
plánování

Dotace na hospodaření v lesích v Kraji
Vysočina pro období 2014–2020
z rozpočtu Kraje Vysočina (určeno
22 500 tis. Kč Zásady č. 11/13
obcím, fyzickým a právnickým
osobám)
Dotace na obnovu kulturních památek
v Kraji Vysočina (určeno vlastníkům
13 000 tis. Kč Zásady č. 12/15
kulturních památek)
Dotace na zpracování předprojektové
dokumentace obnovy kulturních
500 tis. Kč Zásady č. 14/15
památek (určeno vlastníkům kulturních
památek)
Dotace na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina
souvisejících zejména s oslavami
1 000 tis. Kč Zásady č. 10/15
a připomenutím významných výročí
obcí
Dotace na územně plánovací činnost
2 370 tis. Kč Zásady č. 05/15
obcí

Doprava

Dary obcím na údržbu veřejné zeleně

Zemědělství

Kultura

Kultura

Kultura

Požární
Příspěvek obcím kraje na požární
ochrana a IZS ochranu

Požární
Dotace na projekty obcí v rámci
ochrana a IZS prevence kriminality
Systémová dotace na zabezpečení
Požární
a ochranu obecního nemovitého
ochrana a IZS
majetku
Systémová dotace na repasi mobilní
Požární
požární techniky jednotek sboru
ochrana a IZS
dobrovolných hasičů obcí
Regionální
rozvoj
Regionální
rozvoj

Žádosti směřujte na

1 000 tis. Kč Pravidla RK č. 01/15

Odbor životního prostředí
a zemědělství
Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu
Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
Odbor dopravy a silničního
hospodářství

Příspěvek je rozdělován
obcím na základě podkladů
od Hasičského záchranného
6 000 tis. Kč sboru Kraje Vysočina
Odbor sekretariátu hejtmana
dle Zásad, které budou
schvalovány v ZK v 1.
čtvrtletí roku 2016
Zásady schváleny na jednání
1 500 tis. Kč zastupitelstva dne 15. 12.
Odbor sekretariátu hejtmana
2015
Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina, které budou
600 tis. Kč
Odbor sekretariátu hejtmana
schvalovány v ZK v 1.
čtvrtletí roku 2016
1 500 tis. Kč Zásady č. 08/15

Odbor sekretariátu hejtmana

Zásady schváleny na jednání
69 000 tis. Kč zastupitelstva dne 15. 12.
Odbor regionálního rozvoje
2015
Dotace na podporu naplňování
Zásady schváleny na jednání
a propagace principů místní Agendy 21 2 800 tis. Kč zastupitelstva dne 15. 12.
Odbor regionálního rozvoje
a Zdraví 21 v Kraji Vysočina
2015
Program obnovy venkova Vysočiny

Poznámka: Informace o výše uvedených podporách pro obce jsou (včetně znění zásad zastupitelstva kraje) k dispozici na webových
stránkách kraje www.kr-vysocina.cz.
 Anna Krištofová, ekonomický odbor, telefon: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz.
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NOMINUJTE POČIN ROKU 2015

V ANKETÁCH ZLATÁ JEŘABINA A SKUTEK ROKU!
Kraj Vysočina již podvanácté
v yhlašuje an ket u Zlatá
jeřabina – Cena K raje
Vysočina za kulturní počin
roku a posedmé anketu Skutek
roku. Společným cílem anket je
nalézt nejlepší počiny a projekty
vedoucí k roz voji regionu
v oblasti kultury, životního
prostředí, volného času dětí
a mládeže, poradenství,
vzdělávání a osvěty a sociálnězdravotní oblasti.

Příjem nominací do obou anket
odstartoval společně 1. ledna
2016 a potrvá do 31. ledna 2016.
Nominovat může kdokoliv,
a to aktivitu, která proběhla
v předešlém roce. Nominace je
možná pomocí elektronického
for muláře umístěného
na webov ých st rá n kách
w w w. k r a j - v y s o c i n a . c z
> Po č i n r o k u . D o Z l a t é
jeřabiny lze nominace kromě
elek t ron ického for mu lá ře

zaslat také poštou s označením
POČIN ROKU.
Zlatá jeřabina – je možné
nominovat do dvou kategorií:
Kulturní aktivita a Péče o kulturní
dědictví. V první kategorii lze
nominovat kulturní akci, jako
je například koncert, festival,
divadelní a hudební přehlídka,
ediční počin, muzejní expozice
apod., a ve druhé kategorii
příkladnou obnovu památky.

Skutek roku – Skutky fyzick ých osob l ze nom i novat
v oblastech sociálně-zdravotní,
životní prostředí, volný čas dětí
a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta. Kategoriemi pro
nominace právnických osob
jsou sociální oblast, ekonomická oblast, oblast sídel,
staveb a bydlení, oblast životního prostředí a oblast vzdělávání. Navrhovatel není omezen
počtem návrhů. Nelze ocenit
skutek nebo projekt oceněný
v této soutěži v předchozích
letech, jež budou z nominací
vyřazeny.
Následné hlasování veřejnosti
proběhne v březnu 2016.
Více informací k soutěži Skutek
roku:
Dita Marešová, odbor
regionálního rozvoje, e-mail:
maresova.d@kr-vysocina.cz,
tel.: 564 602 531
Více informací k soutěži Zlatá
jeřabina:
Tereza Prokešová, odbor
kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, e-mail:
prokesova.t@kr-vysocina.cz,
tel.: 564 602 260

BEZPEČNÁ NEMOCNICE
I v letošním roce byl pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina pana
Jiřího Běhounka vyhlášen již osmý ročník celostátní soutěže
pro lůžková zdravotnická zařízení – Bezpečná nemocnice, který
bude slavnostně zakončen dne 21. ledna 2016 vyhlášením vítězů
v prostorách Horáckého divadla v Jihlavě.
Cílem této soutěže je zajistit bezpečné prostředí pro pacienty
a personál v našich nemocnicích. Předcházející ročníky byly
převážně zaměřeny na pacienta, ten letošní věnujeme především
těm, kteří se o pacienty starají – zdravotníkům.
Téma soutěže tentokrát zní: Co můžeme udělat (děláme) pro
zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči? Dává jasně
najevo, že se tento problém řeší a hledají se další možnosti ke
zlepšení podmínek, prostředí, ale i osobního zázemí zdravotníků.
Do osmého ročníku se přihlásilo devatenáct lůžkových
zdravotnických zařízení s dvaceti projekty. Ty jsou hodnoceny
komisí složenou ze zástupců partnerů soutěže, Ministerstva
zdravotnictví ČR, zástupce poskytovatelů a zástupce Krajského
úřadu Kraje Vysočina.

Tři nejlepší projekty budou oceněny finančním darem věnovaným
společností Johnson & Johnson, s. r. o., který by měl sloužit na další
vzdělávání zdravotníků jednotlivých zařízení.
Souběžně s touto akcí proběhne devátý ročník konference Dny
bezpečí – setkání odborné veřejnosti z oblasti zdravotnictví,
partnerů soutěže a zástupců spolupracujících institucí. Po celý den
budou probíhat přednášky odborníků, v odpoledních hodinách je
pak připravena diskuse u kulatých stolů, které se zúčastní jednotliví
poskytovatelé se svými projekty, a bude tak možné vzájemně si
sdělit poznatky ze zavádění projektů do praxe i zodpovědět ostatním
účastníkům konference dotazy ať už k samotným projektům nebo
k dalším problémům poskytovatelů lůžkové zdravotní péče.
Konference proběhne stejně jako slavnostní vyhlášení 21. ledna
2016, začátek je stanoven na 9.30 hod.
Na obě akce je možné se přihlásit na webových stránkách Kraje
Vysočina www.kr-vysocina.cz > Zdravotnický portál.
 Jitka Šalandová, odbor zdravotnictví,
tel.: 564 602 464, 564 602 435, e-mail: salandova.j@kr-vysocina.cz
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UPOZORNĚNÍ PRO OBCE
PŘI NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝM ODPADEM
Obce už nesmějí od občanů při
mobilních svozech přebírat elektroodpad bez písemné dohody
o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení s příslušným
kolektivním systémem!
Novela zákona o odpadech
přinesla obcím v roce 2014
podstatnou změnu při nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Aby obec umožnila
občanům ledničky, vysavače,
pračky a další spotřebiče v rámci
mobilních svozů předávat, je
nutné uzavřít písemnou dohodu

o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s příslušným kolektivním systémem. Uzavřením
smlouv y se praxe nemění,
z mobilního svozu se stává místo
zpětného odběru elektrozařízení,
a obec tak uvádí zavedenou praxi
do souladu s platnou legislativou.
Smlouvu na zajištění zpětného
odběru elektrozařízení distribuovala společnost ELEKTROWIN, a. s., prostřednictvím současných zaregistrovaných svozových firem. Na
základě této smlouvy osloví

společnost ELEKTROWIN, a. s.,
příslušnou svozovou firmu, která
v obci zajišťuje mobilní svoz,
zaregistruje ji a stanoví si s ní
místo pro předávání spotřebičů z mobilních svozů. Za tuto
službu hradí ELEKTROWIN,
a. s., svozovým firmám odměnu
ve výši uvedené v příloze ke
smlouvě. V současné době je již
mnoho firem zaregistrovaných
a prakticky realizují spolupráci
již delší dobu. V případě, že jste
smlouvu neobdrželi nebo máte
doplňující dotazy, obraťte se

pro její zaslání na regionálního
zástupce společnosti ELEKTROWIN, a. s., Ing. Tomáše
Kirbse, tel. 777 863 398, e-mail:
tomas.kirbs@elektrowin.cz.
K r aj Vyso či n a p o d p or uje
zpětný odběr elektrospotřebičů
prostřednictvím spolupráce
s kolektivními systémy ELEKTROWIN, a. s., a ASEKOL, a. s.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

DOTAČNÍ TITULY ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ
PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2016
ZÁSADY ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA

PRAVIDLA RADY KRAJE VYSOČINA

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina
souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
Jsou zaměřené na podporu a rozvoj kulturních tradic upevňujících
historické povědomí a sounáležitost obyvatel s místem jejich bydliště.
Žadatelem o dotaci může být pouze obec. Termín pro podání žádostí
je od 1. 1. do 15. 2. 2016, alokace 1 mil. Kč.
Zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek
v Kraji Vysočina
Jsou zaměřené na podporu obnovy nemovitých a movitých kulturních
památek v Kraji Vysočina. Dotace poskytována vlastníkům
kulturních památek. Termín pro podání žádostí je od 15. 1. do
15. 2. 2016, alokace 13 mil. Kč.
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních
památek na území Kraje Vysočina
Jsou zaměřené na podpor u z pracován í předprojek tové
dokumentace obnovy kulturních památek, zejména statické
posudky, restaurátorské, stavebně historické, dendrochronologické,
mykologické, archeologické a další průzkumy, nezbytné pro přípravu
řádné projektové dokumentace. Dotace poskytována vlastníkům
kulturních památek. Termín pro podání žádostí je od 1. 3. do
31. 3. 2016, alokace 500 tis. Kč.
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
městům s památkami UNESCO v Kraji Vysočina
Dotace je poskytována městům s památkami UNESCO. Termín pro
podání žádostí je od 1. 2. do 29. 2. 2016, alokace max. 300 tis. Kč /
město s památkou UNESCO.
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
Dotace je poskytovaná turistickým informačním centrům na podporu
zkvalitnění služeb. Termín pro podání žádostí je od 1. 2. 2016 do
15. 2. 2016, alokace je 1,5 mil. Kč.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací
v oblasti neprofesionálního umění
Jsou zaměřená na podporu neprofesionálního umění. Dotace je
poskytována pořadatelům krajských postupových a národních
přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím
z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném
kraji.
Termín pro podání žádostí pro pořadatele postupových přehlídek
je od 1. 1. do 31. 1. 2016 a pro účinkující při jejich účasti na
národní přehlídce v jiném kraji nejlépe 30 dnů před účastí na
národní přehlídce v průběhu roku 2016, alokace 400 tis. Kč.

GRANTOVÉ PROGRAMY FONDU
VYSOČINY V ROCE 2016
Památkově chráněná území 2016
Termín vyhlášení je 2. 2. 2016. Celková alokace je 1,6 mil. Kč.
Regionální kultura 2016
Termín vyhlášení je 24. 3. 2016. Celková alokace je 1,8 mil. Kč.
Edice Vysočiny 2016
Termín vyhlášení je 10. 5. 2016. Celková alokace je 1 mil. Kč.
Lyžařské běžecké trasy 2016
Předpokládaný termín vyhlášení je květen 2016. Celková alokace
je 1 mil. Kč.
Cyklodoprava a cykloturistika 2016
Předpokládaný termín vyhlášení je únor 2016. Celková alokace
je 1,5 mil. Kč.
 Tereza Prokešová,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 260, e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz
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DOTACE KRAJE VYSOČINA NA INFRASTRUKTURU
VODOVODŮ A KANALIZACÍ – VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor ž ivot n í ho prost řed í
a z e m ě d ěl s t v í , v yh l a š uje
v souladu s aktualizovanými
Zásadami Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací
na infrastrukturu vodovodů
a kanalizací (dále jen „zásady“)
výzvu k předkládání žádostí
v termínu 15. 1. – 1. 2. 2016.
Alokovaná výše finančních

prostředků je 49 mil. Kč. Podle
zásad Kraj Vysočina poskytuje
dotace na výstavby nebo rekonstrukce vodovodů, kanalizací
a čistíren odpadních vod (ČOV).
Žadatelem může být obec, svazek
obcí nebo právnická osoba definovaná v zásadách. Povinnými
přílohami žádosti jsou mimo jiné
pravomocné stavební povolení
a smlouva o dílo s dodavatelem

prací. Maximální výše dotace
se poskytuje do 75 % celkových
uznatelných nákladů.
Veškeré podmínky pro poskytování dotací jsou uvedeny
v zásadách, které jsou
včetně příloh zveřejněny na
www.kr-vysocina.cz > Krajský
úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor životního prostředí, hospodářství

a zemědělst ví > Oddělen í
vodního hospodářství > Dotace
a finanční prostředky v oblasti
vodního hospodářství.
 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 363,
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

„MY TŘÍDÍME NEJLÉPE,“ HRDĚ HLÁSÍ OBEC LÁNY,
MĚSTYS SNĚŽNÉ A MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU A VELKÉ MEZIŘÍČÍ
V želivském klášteře dne 3. prosince 2015 převzali zástupci
vítězných obcí ocenění a finanční dary za umístění v soutěži
obcí, realizovanou z projektů spolupráce kraje s provozovateli
kolektivních systémů společnostmi EKO-KOM, a. s., ASEKOL,
a. s., a ELEKTROWIN, a. s.
Hlavní soutěž posuzovala množství vytříděného odpadu, kvalitu
sběrné sítě a efektivitu sběru. Podkladem pro hodnocení byla data ze
čtvrtletních výkazů zasílaných obcemi do společnosti EKO-KOM, a.
s., za období IV. 2014 a I.–III. 2015. Doplňkové soutěže byly vztaženy
ke zpětnému odběru elektrozařízení a vycházejí z dat společností
ASEKOL, a. s., a ELEKTROWIN, a. s. Vítězové hlavní soutěže
získali od kraje finanční dary v celkové výši 500 tis. Kč. Doplňkové
soutěže sponzorují společnosti ASEKOL, a. s., a ELEKTROWIN, a. s.

Poř a d í v jed notliv ých d ílčích soutěž ích nalez nete na
http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/Sumář-výsledkůsoutěže-obcí-v-třídění-odpadů-2015.pdf.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme za přínos k ochraně životního
prostředí prostřednictvím třídění komunálních odpadů všem
zapojeným obcím v kraji!
Má to smysl. Třiďte odpad!
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Vítězové hlavní soutěže dle velikostních kategorií obcí:
Počet obyvatel
Do 500 obyvatel
501 do 2 000 obyvatel
1. místo
Lány
Sněžné

2 001 do 10 000 obyvatel Nad 10 000 obyvatel
Ždírec n. Doubravou
Velké Meziříčí

Vítězové doplňkové soutěže Asekolu:
1. místo
Trnava

Tři Studně

Pacov

Vítězové doplňkové soutěže Elektrowinu:
1. místo
Tři Studně

Pacov

Velké Meziříčí

KRAJ ODMĚNIL LOV TÉMĚŘ PATNÁCTI SET DIVOČÁKŮ
Kraj Vysočina letos uvolnil
témě ř 60 0 t isíc kor u n na
odměny za čelisti divokých
prasat. „Jednotlivé okresní
myslivecké spolky zaevidovaly
celkem 1 463 čelistí. Náš zájem
se soustředil na nejmenší selata,
jejichž včasnou redukcí se
snižují škody, které divočáci
způsobují na zemědělských
plo d i n á ch a p oz e m cích ,“

v ysvětluje Zdeněk Chlád,
radní Kraje Vysočina pro oblast
lesního, vodního hospodářství
a zemědělství a oblast životního
prostředí.
Díky spolupráci s Fakultou
lesnickou a d řevařskou na
České zemědělské univerzitě
v Praze, která na všech čelistech
provádí potřebná měření, vzniká

rozsáhlá studie, jejíž výsledky
jsou dále využívány zejména
akademickou obcí.
„Myslivci předloží čelisti na
jednotlivé okresní myslivecké
spolky, kde jsou markanty
nejpr ve v yhod noceny, zda
odpovídají pot řebný m
pa r a met r ů m d le met r i k y.
Následně jsou zaevidovány

a rozděleny do kategorie – za
malé dostanou myslivci 500 Kč,
větší jsou odměněny částkou
350 Kč,“ vysvětluje proces
rozdělování financí Chlád.
 Jiří Bartoš,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 264,
e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz
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NA ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘIPRAVENO
4,5 MILIARDY
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu
v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokráte na Energetické úspory v bytových domech. Celkem je
pro žadatele připraveno 4,5 miliardy korun.
Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR
s výjimkou Hlavního města Prahy. V Praze bude poskytovat
podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám.
Bytovým domem se rozumí dům se čtyřmi a více byty, ve kterém
více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na
bydlení a je k tomuto účelu určena. Žadateli mohou být vlastníci
bytových domů s výjimkou fyzických osob nepodnikajících
a společenství vlastníků jednotek. Podporována je řada aktivit,
které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné
kombinovat, a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně
provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů
pro získání energie.
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu
Energetické úspory v bytových domech připraveno 1,35 mld. Kč,
podíl národního spolufinancování činí 3,150 mld. Kč. Maximální
výše celkových způsobilých výdajů je 90 mil. Kč, minimální výše

celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč.
V závislosti na dosažených úsporách energie bude poskytována
podpora až do výše 32,3 % z celkových způsobilých výdajů
projektu. Tato výzva je vyhlášena v rámci specifického cíle 2.5
IROP Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. prosince 2015
do 30. listopadu 2016. Projektové záměry a žádosti bude možné
konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální
rozvoj České republiky v jednotlivých krajích, tyto kontakty jsou
k dispozici na stránkách www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/.
Na a d re se w w w.dot a ceEU.cz / I ROP jsou v ž dy v de n
v yh lá šen í v ý z v y z ve řejně na Spe ci fick á pr av id la pro
žadatele a příjemce. Žádosti o podpor u budou předkládány v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese
https://mseu.mssf.cz . Harmonogram dalších plánovaných výzev
IROP na rok 2015 a 2016 je k dispozici na webových stránkách
http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty.
 Veronika Vároši, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
tel.: 224 861 508, e-mail: veronika.varosi@mmr.cz

SPORTOVEC KRAJE VYSOČINA
Na počátku roku začíná být
opět aktuální prestižní anketa
vyhlašovaná Krajem Vysočina
– Sportovec Kraje Vysočina.
Jejím cílem je zviditelnění
m i mořád ných spor tov n ích
výsledků a výkonů dosažených
v roce 2015 sportovci i sportovními kolek tiv y. Jed notlivé
nominace, mezi kterými bude
rozhodovat komise složená
z expertů a osobností sportovního prostředí, budou moci hned
začátkem ledna 2016 zasílat
sportovní organizace, svazy
atd. „Pro usnadnění a urychlení
práce budou nominace přijímány pouze elektronicky na
určených formulářích. Zahájení
veřejné čtenářské ankety se
čeká 1. února 2016,“ informovala radní Kraje Vysočina
pro oblast školství, mládeže
a sportu Jana Fialová.
Zásadním termínem pro příjem
nominací od sportovních klubů
do krajské ankety Sportovec

Kraje Vysočina je 4. leden
2016, kdy bude spuštěna speciální webová stránka www.
k r-v yso ci n a .cz /s p or t ove c.
Prostřednictvím jejího jednoduchého rozhraní bude možné
sdílet návrhy nominací v sedmi
kategor iích. „Nominačním
kritériem je aktivní příslušnost
k SK/TJ v Kraji Vysočina, a to
vyjma ankety Sportovní výkon
roku, a dosažení sportovních
výkonů na minimálně republikové úrovni daného sportovního odvětví. Nominace mohou
podávat jednotlivé sportovní
k l u b y, s p o r t o v n í s v a z y,
sportovní střešní organizace
a odborná hodnoticí komise,“
vysvětluje Jana Fialová.
Odborná anketa je vyhlášena
v těchto kategoriích:
Junior
- Chlapci
- Dívky
Zařazení do této kategorie

podléhá věkovému vymezení
v rámci jednotlivých sportovních odvětví.
Zdravotně postižený sportovec
Trenér
Dospělí
- Muži
- Ženy
Zařazení do této kategorie
podléhá věkovému vymezení
v rámci jednotlivých sportovních odvětví.
Kolektiv – pouze týmy (celky)
kolektivních sportů všech
věkových kategorií
S p o r t ov n í v ý ko n r o k u –
spor tovec, k ter ý dosá h l
v ý z n a m ného s p or t ov n í ho
v ýkonu na re publi kové či
mezinárodní úrovni; pochází
z Vysočiny a v tomto kraji
trénoval a závodil minimálně
v mládežnických kategoriích
Cena za přínos pro sport –
kategorie reflekt uje přínos

v oblasti spor tu, je určena
spor tovců m, t renér ů m,
roz hodčí m, f u n kcioná ř ů m
a dalším sportovním činitelům,
k teř í v ýz nam ně př ispěli
k rozvoji, masovosti, kvalitě či
obecně fungování a propagaci
sportu v Kraji Vysočina
D ů le ž it ý m t e r m í ne m p r o
takzvanou veřejnou čtenářskou
anketu je 1. únor 2016. Od
tohoto data budou moci hlasovat
o svých favoritech mezi jednotlivci a kolektivy také návštěvníci webových stránek ankety.
Slavnostní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců
K r aje Vysoči na proběh ne
7. dubna 2016 v Divadle Pasáž
v Třebíči.
 Ivo Mach,
odbor školství, mládeže
a sportu,
tel.: 564 602 940,
e-mail: mach.i@kr-vysocina.cz
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AKTUALIZACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
NA VÝZNAMNÁ VÝROČÍ OBCÍ
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 10. listopadu
2015 schválilo Zásady pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících
s oslavami či připomenutím významných výročí obcí (dále jen
„zásady“). Došlo ke změnám, které vznikly na základě novely
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona je nově
součástí žádosti o dotaci identifikace právnické osoby. Zde
žadatel uvede identifikaci osob zastupující právnickou osobu
s uvedením právního důvodu zastoupení, identifikaci osob,
s podílem v této právnické osobě (např. seznam členů) a identifikaci osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu. Drobné
úpravy vyplynuly z praktických zkušeností s administrací
tohoto dotačního titulu. Tyto změny se promítly do zásad a dále
i do vzorových smluv o poskytnutí dotace a do formulářů.
Dle těchto zásad lze žádat o dotaci na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina například u příležitosti
výročí založení obce, získání městských práv, pořádání sjezdu
rodáků, udělení praporu a znaku, získání důležitých ocenění nebo
při oslavách či připomenutích jiné důležité historické události
obce, a to včetně oslav výročí spolků, jejichž činnost přispívá
ke kulturně-společenskému životu obce.
Dotace naopak není určena na pravidelně konané akce,
jako jsou poutě nebo městské slavnosti, na pořádání oslav

celorepublikového či nadnárodního významu, konference,
sympozia, mistrovství a setkávání partnerských obcí v rámci
ČR i zahraničí. Žadatelem může být pouze obec na území Kraje
Vysočina. Žádat lze o dotaci do výše 40 % celkových uznatelných nákladů, přičemž maximálně 100 000 Kč a zároveň nejvýše
100 Kč v průměru na jednoho obyvatele obce. Každá obec může
v rámci dvou po sobě jdoucích kalendářních roků obdržet pouze
jednu dotaci na jednorázovou akci realizovanou nejdéle ve třech
po sobě jdoucích dnech.
Žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 1. 1. do
15. 2. 2016. Tato žádost se musí vztahovat na akci, jež bude
realizována do 31. 10. 2016 a finančně i účetně vypořádána
nejpozději do 15. 11. 2016.
Aktualizace se dotkla také formulářů žádosti o dotaci a závěrečné
zprávy a vyúčtování k poskytnutí dotace.
Veškeré podklady týkající se tohoto dotačního titulu naleznete
na stránkách kraje www.kr-vysocina.cz > Kultura, památky
a cestovní ruch > Granty a dotace > Kultura > Zásady nebo na
www.kr-vysocina.cz/edotace.
 Tereza Prokešová,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 260,
e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz

NOVÝ DOKUMENTÁRNÍ CYKLUS
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ – ŽIVOT VYSOČINY
Déle než rok a půl trvalo natáčení
a dokončování dokumentárního
cyklu Zemědělství a lesnictví
– život Vysočiny. Šestidílnou
sér ii or iginálních pohledů
na moder ní zemědělst ví
a navazující obory si u filmařů
o bje d n a l K r aj Vy s o č i n a .
„Hledali jsme nástroj, který
by poutavou formou mladé
generaci přiblížil současné
zemědělství, jež už není o tvrdé,
nepopulární práci, ale o nových
technologiích a sofistikovaných
pracovních postupech,“ uvedl
při premiéře cyklu radní Kraje
Vysočina pro oblast životního
prostředí a zemědělství Zdeněk
Chlád. Režie snímků se ujal
Theodor Mojžíš a odbor ně
snímek zaštítil Václav Němec
z Dr užstva vlastníků půdy
a majetku Slavíkov.
Pě t i n ě k ol i k a m i n u t ov ý m
dok u me nt á r n í m sn í m k ů m
předchází úvodní film, který

zemědělství, jehož je Vysočina
kolébkou, představuje, ukazuje
ho v jeho reálné podobě a nabízí
nové pohledy na současné
pracovní postupy a vybavení.
Celá série je doplněna úsměvnou
g r a fi k o u Vá cl a v a Ší p o š e
a slovem všemi díly provázejí
A n n a C ó n ov á , Ja n Fi š a r
a Tomáš Hanzel. Komentáře
nepostrádají vtip a obsahují
příměrovou statistiku. S čísly
je nakládáno srozumitelně, ale
vždy zajímavě s cílem nenudit!
Snímky určené především pro
žáky II. stupňů základních škol,
pro jejich kariérové poradce
a r o d ič e m ají de fi n it iv ně
vyvést z omylu pramenícího
z nostalgick ých v y právění
o zemědělství. „V jednotlivých
dílech nabízíme pohled na
pracovní činnosti, které musí
zemědělci provést na polích
i ve stájích, abychom měli
každý den dostatek kvalitních

potravin nezbytných pro náš
život,“ říká Zdeněk Chlád.
Scénář dokumentů nechává
diváka nahlédnout i o něco dále
– nekončí pouhým sklizením
úrody nebo odchovem skotu či
prasete. Poukazuje na navazující
obor y, jež jsou na kvalitní
zemědělské produkci závislé.
Kulisou pro ty to sekvence
byly Školní statek Humpolec
a Obchodní akademie, Střední
zdravotnická škola, Střední
odborná škola služeb a Jazyková
škola s právem státní jazykové
zkoušky Jihlava.
Cyk lus bude dist r ibuová n
do základních škol, nabídnut
š kol á k ů m a je ho fi l mová
podoba bude poskytnuta také
České televizi k odvysílání na
dětském programu Déčko.
„V K r a j i V y s o č i n a
v současné době mohou
žáci studovat agroobory na
čtyřech středních školách –

v Bystřici nad Pernštejnem,
Hu mpolci, Pel h ř i mově
a v Třebíči. Aktuálně
v ychováváme v k rajsk ých
školách 527 studentů, kteří
by t e oret ick y měl i s p ojit
svou pr a cov n í k a r ié r u se
zemědělst vím. Kapacita
oborů je však násobně vyšší,
popt ávka po absolventech
těchto škol je stálá až vyšší.
Největ ší z áje m z e st r a ny
studentů je o agropodnikání
nebo veterinářství. Podpora
Kraje Vysočina těmto oborům
je i fo r m o u m o t iv a č n ích
a studijních stipendií, kam patří
i obor Zemědělec-far mář,“
i n fo r m ov a l a r a d n í K r aje
Vysočina pro oblast školství,
mládeže a sportu Jana Fialová.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 328,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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KRAJ NABÍZÍ VČELAŘŮM DOTACE
NA VYŠETŘENÍ VČELSTEV
Mor včelího plodu je závažné onemocnění včelstev, které
způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel, a jednou
z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Díky důsledné
prevenci, která je velkoryse finančně podporována Krajem
Vysočina, mohou být na výskyt původce moru včelího plodu na
území regionu vyšetřeny všechny dodané vzorky. „Kompletní
náklady na vyšetření provedené Státním veterinárním ústavem
do konce dubna 2016 zaplatí Kraj Vysočina. Vzorky mají být
dodány laboratoři v období mezi 4. prosincem 2015 a 31. lednem
2016. Celkem může být uvolněno až 1,5 milionu korun a nabídka
k úhradě kontroly vzorků podle stanovených pravidel se týká jak
včelařů organizovaných v Českém svazu včelařů, tak těch, kteří
nejsou organizovaní v Českém svazu včelařů,“ uvedl radní Kraje
Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.
Použití preventivních opatření v chovech s nízkým i vysokým
počtem včelstev na stanovišti může hrát zásadní roli v boji s touto
nákazou. Ztráty, které vznikají v souvislosti s výskytem moru
včelího plodu, nejsou jen přímé, tedy ztráty kondice včelstev
a jejich užitkovosti, ale i nepřímé, vznikající v souvislosti s likvidací ohnisek a eradikací nákazy. Omezení všech těchto ztrát je
nesporně cílem jak chovatelů včel, tak široké veřejnosti.
V současné době je na území K raje Vysočina více než
4 800 včelařů s přibližně 52 tisíci včelstvy. Vysočina patří tímto
číslem mezi kraje s velkou koncentrací chovatelů. Nejhorší
období zažívali včelaři v roce 2011, kdy z důvodu moru včelího

plodu bylo zlikvidováno 14 stanovišť a v následujícím roce
25 stanovišť včelstev. Jedinou obranou je spálit napadené
včelstvo, úly i veškeré vybavení. Přestože je zdravotní kontrole
včelstev věnována maximální pozornost a možná právě proto
–letos o prázdninách musela být přijata mimořádná veterinární
opatření ke zdolání nebezpečné nákazy – moru včelího plodu
v katastrálním území Hlohova, kde vydala krajská veterinární
správa nařízení k likvidaci 23 včelstev u jednoho chovatele.
„Navíc zjištění moru zásadně ovlivní i chovatele v okolí.
Veterináři musí při prokázaném výskytu vymezit pětikilometrové ochranné pásmo. Další chovatelé uvnitř něj nesmí včely
stěhovat a musí je nechat vyšetřit,“ upozorňuje Zdeněk Chlád.
Co je včelí mor? Jedná se o vážné onemocnění včelích larev,
nemoc je způsobena bakterií a oblast může být zamořená i několik
let. Plod včely se nakazí z potravy. V žaludku plodu dojde k vyklíčení bakterie, poté dojde k rozkladu tkání larvy. Dospělé včely
se pak snaží odstranit zbytky těla larvy, a tím nákazu roznáší
po plástvích. Zlikvidovat nákazu lze tím, že se zajistí ohniska
nákazy, nakažená včelstva se musí zlikvidovat – spálit a vše
dezinfikovat, musí se určit pětikilometrové ochranné pásmo od
ohniska nákazy a zde zakázat přesun včelstev.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 328,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Podpora pro včelaře na vyšetření výskytu původce moru
včelího plodu v Kraji Vysočina
Celkový objem finančních prostředků: 1 500 000 Kč
Cíl podpory: stabilizace zemědělství a navazujícího zpracovatelského průmyslu. Jde opodporu prevence v chovech
včelstev. Vyšetření se týká všech včelařů, tj. i těch neorganizovaných v Českém svazu včelařů (ČSV) – včelaři, kteří neudržují kontakt se základní organizací už měli být vyzváni k součinnosti dopisem od Krajské
veterinární správy Kraje Vysočina
Sběr vzorků: 4. 12. 2015 až 31. 1. 2016 prostřednictvím jednotlivých základních organizací ČSV, vyšetření vzorků
plně hradí Kraj Vysočina

■

■

K podání žádosti bude využit tiskopis Objednávka
laboratorního vyšetření měli na mor včelího plodu
– zde musí být uvedeny povinné údaje – základní
organizace / okres, jméno, příjmení a adresa včelaře,
velikost podniku, registrační číslo chovatele, registrační
číslo stanoviště CZ, číslo katastrálního území, počet
včelstev ve vzorku, čestné prohlášení
Požadavky na vzorky k vyšetření – směsný vzorek
ze dna úlu o minimální hmotnosti 1,5 g, maximálně

z 25 včelstev, vždy pouze z jednoho katastrálního
území, pro vzorky je stanoven jednotný obal
(papírový tubus uzavřený plastovými víčky)
■

Vyšetření vzorků provede Státní veterinární ústav
a do 30. 4. 2016 zhotoví souhrnnou zprávu – jednotlivý
chovatel bude informován v případě, že odebraný
vzorek bude pozitivní (informace bude předána i Krajské
veterinární správě), v případě negativních nálezů dostane
každá základní organizace celkový přehled

Více informací nawww.kr-vysocina.cz, kontaktní osoba: Jitka Merunkova, merunkova.j@kr-vysocina.cz,
tel. 564 602 365 nebo Ivana Kucharičová, tel. 567 143 222, www.svujihlava.cz
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AKTUALIZACE PRAVIDEL PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA

PŘEHLÍDKY NEPROFESIONÁLNÍHO UMĚNÍ

Dne 13. října 2015 schválila
Rada Kraje Vysočina aktualizaci Pravidel Rady Kraje
Vysočina pro posk y tování
dot a cí v obla st i ne profe sionálního umění (dále jen
„pravidla“). Pravidla upravují
systémový postup při poskytování dotací pořadatelům krajských postupových a národních
přehlídek v oblasti neprofesionál n í ho u měn í ( hudba ,
tanec, divadlo apod.), které se
konají v Kraji Vysočina, a dále
účinkujícím z Kraje Vysočina
při jejich účasti na národní
přehlídce v jiném kraji.
Nutnost aktualizace stávajících pravidel je důsledkem

novely zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
Drobné úprav y v y ply nuly
z pr a k t ick ých z k u še nost í
s administrací tohoto dotačního titulu. Tyto změny se
promítly do pravidel a dále i do
vzorových smluv o poskytnutí
dotace a do formulářů. Podle
zákona je nově součástí žádosti
o dotaci identifikace právnické
osoby. V ní žadatel uvede
identifikaci osob zastupující
právnickou osobu s uvedením
právního důvodu zastoupení,
identifikaci osob, s podílem
v této právnické osobě (např.

seznam členů) a identifikaci
osob, v nichž má přímý podíl,
a výši tohoto podílu.
Maximální možnou poskytnutou částkou z ůstává pro
pořadatele krajských postupových přehlídek 30 000 Kč, pro
pořadatele národních přehlídek
60 000 Kč, ale zároveň maximálně 50 % z celkových uznatelných nákladů přehlídky. Pro
účinkující 10 000 Kč a zároveň
maximálně 60 % z celkových
uznatelných nákladů.
Žádosti pořadatelů budou přijímány v termínu od 1. 1. do
31. 1. 2016. Žádosti účinkujících jsou přijímány nejlépe
30 dnů před účastí na národní

přehlídce. Přehlídka musí být
zrealizována do 30. 11. 2016
a závěrečné v y účtování je
nutné zaslat nejpozději do
7. 12. 2016.
Veškeré pod klady t ýkající
se tohoto dotačního tit ulu
naleznete na st rán kách
kraje www.kr-vysocina.cz >
Kultura, památky a cestovní
r uch > G rant y a dotace
> Kultura > Pravidla nebo
www.kr-vysocina.cz/edotace.
 Tereza Prokešová,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
telefon: 564 602 260, e-mail:
prokesova.t@kr-vysociny.cz

REGIONTOUR: VYSOČINA NA STÁNKU CZECHTOURISM
Kraj Vysočina se ve dnech 14.–17. ledna 2016 zúčastní mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech – Regiontouru
Brno. Expozice Kraje Vysočina bude součástí velkého konceptu
agentury CzechTourism. Bude tedy letos patřit svojí plochou
spíše k menším, v žádném případě však nebude v Brně chybět.
„Jsme přesvědčeni, že efektivnější bude účast Kraje Vysočina na
společném stánku agentury CzechTourism. Nabídka turistických
možností tak bude moci být adresována širší cílové skupině.
Rozhodující pro toto rozhodnutí byla také finanční stránka prezentace. V aktuálním ročníku už nelze spolufinancovat prezentaci
z evropských dotací,“ vysvětlila radní Kraje Vysočina pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.
V rámci aktivit agentury CzechTourism představí Kraj Vysočina tři
největší akce Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě – Světový
pohár v běhu na lyžích Zlatá lyže, Mistrovství světa horských kol
a Světový pohár v biatlonu. Veřejnosti bude také poprvé představen kulturní kalendář sbírkotvorných a kulturních institucí
Kraje Vysočina. Prezentaci Kraje Vysočina bude na Regiontour

zajišťovat destinační agentura Vysočina Tourism. K dispozici bude
mít širokou škálu tiskovin zaměřených na konkrétní cílové skupiny,
mapy – to vše v několika světových jazycích.
Pozměněný způsob prezentace Kraje Vysočina na Regiontouru byl
konzultován také s tradičními partnery – městy a obcemi. „Podstatné
je, že naši dosavadní partneři tuto změnu přijali s pochopením.
Rozhodně neexistuje z jejich strany tlak, aby byl pořízen samostatný
stánek,“ informovala Marie Kružíková. Spolupráce s obcemi podle
Marie Kružíkové pokračuje dál, na stánku Vysočiny mohou nabízet
turistickou nabídku prostřednictvím doručených materiálů.
V roce 2016 bude Kraj Vysočina věnovat velkou pozornost své
prezentaci na únorovém veletrhu Holiday World v Praze. V rámci
své expozice se bude společně s krajem prezentovat dalších deset
partnerů.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 328,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Evidence obyvatel
V částce 135/2015 Sbírky zákonů vydané dne 7. 12. 2015 byl pod
č. 318 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 (část 10. 12. 2015).

Občanky a pasy
V částce 136/2015 Sbírky zákonů vydané dne 7. 12. 2015 byla pod
č. 321 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011
Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon
o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Hasiči
V částce 135/2015 Sbírky zákonů vydané dne 7. 12. 2015 byl
pod č. 320 publikován zákon, o Hasičském záchranném sboru
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České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském
záchranném sboru).
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému
datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Spotřební daně
V částce 134/2015 Sbírky zákonů vydané dne 3. 12. 2015 byl pod č. 315
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 (část 1. 1. 2017, část 1. 1. 2018).

Cizinci a azyl
V částce 133/2015 Sbírky zákonů vydané dne 3. 12. 2015 byl pod č. 314
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 18. 12. 2015.

Zaměstnanost a sociální zabezpečení
V částce 135/2015 Sbírky zákonů vydané dne 7. 12. 2015 byl pod č. 317
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dálniční známky
V částce 130/2015 Sbírky zákonů vydané dne 25. 11. 2015 byla
pod č. 306 publikována vyhláška o užívání pozemních komunikací
zpoplatněných časovým poplatkem.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2015 (část 1. 1. 2016, část
pozbývá platnosti 31. 12. 2015).
Mýto
V částce 130/2015 Sbírky zákonů vydané dne 25. 11. 2015 byla pod
č. 307 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb.,
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Zahraniční stravné
V částce 131/2015 Sbírky zákonů vydané dne 27. 11. 2015 byla pod
č. 309 publikována vyhláška o stanovení výše základních sazeb
zahraničního stravného pro rok 2016.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Zemědělské produkty
V částce 139/2015 Sbírky zákonů vydané dne 9. 12. 2015 bylo pod č. 327
publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014
Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné
organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví
a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace
trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2015 (část 1. 1. 2016).
Plány povodí
V částce 132/2015 Sbírky zákonů vydané dne 27. 11. 2015 byla pod
č. 312 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb.,
o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění
vyhlášky č. 49/2014 Sb..
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2015.
Povrchové vody
V částce 132/2015 Sbírky zákonů vydané dne 27. 11. 2015 byla pod
č. 313 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb.,
o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu
hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů
povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení
stavu povrchových vod.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2015.
Datové schránky
V částce 136/2015 Sbírky zákonů vydané dne 7. 12. 2015 byla pod
č. 322 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb.,

Cizinci a azyl
V částce 140/2015 Sbírky zákonů vydané dne 9. 12. 2015 byla pod
č. 328 publikována vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon
o dočasné ochraně cizinců.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. 12. 2015.
Údržba a opravy v bytech
V částce 131/2015 Sbírky zákonů vydané dne 27. 11. 2015 bylo pod
č. 308 publikováno nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba
a drobné opravy související s užíváním bytu.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Poštovní služby
V částce 135/2015 Sbírky zákonů vydané dne 7. 12. 2015 byl pod č. 319
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. 77/1997 Sb., o státním
podniku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Účetnictví
V částce 137/2015 Sbírky zákonů vydané dne 7. 12. 2015 byla pod č. 324
publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 (část 1. 1. 2017).
Účetnictví
V částce 137/2015 Sbírky zákonů vydané dne 7. 12. 2015 byla pod č. 325
publikována vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, které vedou jednoduché účetnictví.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Malá plavidla
V částce 141/2015 Sbírky zákonů vydané dne 11. 12. 2015 byla pod
č. 334 publikována vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel
a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích
zařízení k provozu na vodních cestách.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
BOZP na lodi
V částce 142/2015 Sbírky zákonů vydané dne 11. 12. 2015 byla pod
č. 336 publikována vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na lodi.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. 12. 2015.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY V ROCE 2016
– ZMĚNY V PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 15. 12. 2015 schválilo
nové Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
(dále jen „zásady“). Podle těchto zásad bude prováděn sběr
žádostí a následně i poskytování dotací obcím v roce 2016. Dotaci
opět obdrží každá obec do 1 500 obyvatel, která předloží žádost
v souladu se zásadami. V případě převisu požadovaných podpor
nad objemem alokovaných prostředků (69 mil. Kč) se může
maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou
výši, která je stanovena na 104 tis. Kč. Maximální požadovaná
dotace může být až ve výši 130 tis. Kč. Konečná dotace se odvíjí
od počtu podaných žádostí. Spolufinancování zůstává stejné jako
v roce 2015 – obce do 300 obyvatel budou muset spolufinancovat
minimálně 40 % celkových nákladů, obce nad 300 obyvatel pak
50 %.
Oproti roku 2015 došlo v zásadách k několika důležitým změnám:
1) Sběr žádostí bude prováděn obvyklým způsobem na úřadech
obcí s rozšířenou působností, nikoli ale během ledna, jak byly
obec zvyklé v předchozích letech, ale od 18. ledna do 5. února.
2) Formulář žádosti byl upraven; podrobné druhy nákladů
byly zjednodušeny jen na členění na investice a neinvestice;
vzhledem k tomu, že z důvodu omezení chybovosti formulář
obsahuje automatické součty, nelze žádost vyplňovat ručně,
ale jen v počítači.
3) Neuznatelné náklady byly doplněny o inženýrskou činnost,
správní poplatky a dále o opravy a repase mobilní požární
techniky (podporováno v rámci jiného dotačního titulu kraje
v gesci odboru sekretariátu hejtmana).
4) K žádosti musí obec nově doložit náležitosti vyžadované
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů (k tomuto účelu slouží samostatný formulář).
U bodu 1) se jedná o doložení jmenování starosty (stačí prostá
kopie z ustavujícího zasedání zastupitelstva obec nebo výpis
z usnesení zastupitelstva obce, kde je vidět jaký starosta byl
zvolen); u bodu 2) obec automaticky prohlásí, že je pro ni
irelevantní, v bodě 3) obec vyplní, v jakých subjektech má
podíl.
5) Dokládání vlastnictví je umožněno i formou informativních
výpisů z katastru nemovitostí dostupných na internetu a výpisy
z dálkových přístupů do katastru.

6) Z důvodu konání krajských voleb v roce 2016 bylo ukončení
kontrol připravenosti posunuto již na 30. července, aby
poslední smlouvy o poskytnutí dotace s obcemi projednalo
krajské zastupitelstvo v září. Zvažte podávání žádostí na
komplikované akce se stavebním povolením, kde by mohlo dojít
k průtahům při vydání tohoto povolení a vaše obec by nemusela
úspěšně projít kontrolou připravenosti. Stavební povolení je
vhodné si začít vyřizovat již nyní.
Schválené zásady (včetně formulářů) jsou vyvěšeny na internetových
stránkách kraje www.kr-vysocina.cz pod odkazem Krajský úřad >
Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor regionální rozvoje
> Rozvoj a obnova venkova nebo také přímo pod odkazem
eDotace http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/. Na uvedených
stránkách rovněž najdete kontakty na pracovníky obcí s rozšířenou
působností, kteří vám rádi pomohou s vyplněním žádosti.
I nadále platí možnost realizovat projekt na pozemcích Kraje
Vysočina za předpokladu doložení kopie smlouvy zakládající právo
provést stavbu nebo smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – obě smlouvy musí schválit Rada Kraje Vysočina.
V případě, že obec zvažuje takto zacílený projekt a nemá smlouvy
s krajem uzavřeny, doporučujeme se v této záležitosti obrátit na
majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina, aby mohly být
nejpozději do uzávěrky podávání žádostí tyto smlouvy uzavřeny.
Dále prosíme obce, aby pečlivě zvážily po konzultaci se svými
účetními název projektu a zejména jeho charakter (investice,
nebo neinvestice). U neinvestičních projektů se nesmí v názvu
objevit slovo „výstavba“ či „rekonstrukce“, a naopak u investičních
slovo „oprava“! Při případných nejasnostech doporučujeme těmto
pojmům se raději vyhnout.
Obcím, které čerpající dotaci v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny v roce 2015, připomínáme, že vyúčtování celkových
nákladů projektu a závěrečná zpráva musí být předloženo na
příslušném formuláři nejpozději do 15. 1. 2016 na adresu úřadu
obce s rozšířenou působností, do jehož obvodu vaše obec spadá.
Součástí vyúčtování musí být též kopie prvotních účetních dokladů
(např. faktur) včetně dokladů o úhradě celkových nákladů (výpisy
z účtu apod.).
Kontakt:
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
Telefon: 564 602 541,
e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz
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Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2015 konaného dne 15. 12. 2015
Usnesení 0564/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0565/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje volí Bc. Ladislava
Bártu a Josefa Číže ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 7/2015.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0566/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0567/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0568/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje
Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-07-2015-04, př. 1 * schvaluje
* Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 dle
materiálu ZK-07-2015-04, př. 2 * Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci
Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2016 dle
materiálu ZK-07-2015-04, př. 3 * vyhlašuje Výzvu k předkládání
žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu
ZK-07-2015-04, př. 4.
odpovědnost: OSH, termín: do 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0569/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z rozpočtu kraje roku 2016, kapitoly Zastupitelstvo
kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-07-2015-05, př.
1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-07-2015-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0570/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje *
odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva
kraje za období 1. 6. 2015 - 30. 11. 2015 dle materiálu ZK-07-2015-06,
př. 1 * odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje
za období 1. 6. 2015 - 30. 11. 2015 dle materiálu ZK-07-2015-06, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín:
15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0571/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje stanoví výši
paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována
jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce

neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo
jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2015-07.
odpovědnost: OSH, OE, termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0572/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu ZK-07-2015-08.
odpovědnost: OSH, termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0573/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní
nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované
rezervy o částku 14 000 000 Kč při současném zvýšení položky
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
o stejnou částku 14 000 000 Kč * rozpočtové opatření spočívající ve
zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
o částku 5 307 720 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva o částku 5 307 720 Kč * zvýšení závazného
ukazatele Investiční příspěvek o 19 307 718 Kč u Nemocnice
Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na zajištění povinné
spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci investičních výdajů
projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního
onkologického centra III. Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel
Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0574/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky na dodávky s názvem
NEMOCNICE JIHLAVA - DODÁVKA PET/CT dle materiálu
ZK-07-2015-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0575/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2015 u položky 2460 - Splátky půjčených prostředků od
obyvatelstva o částku 32 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky
poskytnuté za účelem povinného specializačního vzdělávání v oboru
všeobecné praktické lékařství MUDr. Lenky Zachové a převedení
této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0576/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatky zřizovacích listin nemocnic Kraje Vysočina * Dodatek
č. 20 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-07-2015-12, př. 1 * Dodatek č. 19
Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-07-2015-12, př. 2 * Dodatek č. 23 Zřizovací listiny
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle
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materiálu ZK-07-2015-12, př. 3 * Dodatek č. 21 Zřizovací listiny
Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-07-2015-12, př. 4 * Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Nemocnice
Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-12, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0577/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dohodu o ručení s Československou obchodní bankou, a. s.,
dle materiálu ZK-07-2015-13, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0578/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016 v celkové výši a členění dle
materiálu ZK-07-2015-14, př. 1 – Rozpočet kraje 2016 * závazné
ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy
v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové
organizace na rok 2016 materiálu ZK-07-2015-14, př. 1 (Rozpočet
kraje 2016, část D) * zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských
projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2015 do rozpočtu kraje
na rok 2016, kapitoly Evropské projekty, rozhoduje poskytnout
účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam
transferů schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu ZK-072015-14, př. 1 (Rozpočet kraje 2016, část E), svěřuje radě kraje
provádění * všech rozpočtových opatření týkajících se účelových
dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků
Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití
ke stanovenému účelu * rozpočtových opatření týkajících se převodu
zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných
úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami
jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru * všech
rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce,
kdy dochází * ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu
z fondu investic, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým
organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části
rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu
formou příspěvku na provoz, popřípadě investičního příspěvku * ke
zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o * příjmy z prodeje
movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy
* příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví
kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě
příkazní smlouvy * příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí
ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě
smlouvy o nájmu a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje
ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze
zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný
dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný
nebo investiční rozvoj * ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se
snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic * ke
změně rozpočtu kraje, kdy * dočasný nedostatek finančních zdrojů
ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit
poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle
§ 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů * příspěvková
organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu
kraje na účet svého zřizovatele * úprav závazných ukazatelů
příspěvkových organizací zřizovaných krajem * všech ostatních
rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
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Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce
Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 2, zdrželo se 10.
Usnesení 0579/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01313.0001
dle materiálů ZK-07-2015-82, př. 2 a ZK-07-2015-82, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0580/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvy o společném postupu zadavatelů * mezi Krajem
Vysočina a obcí Dolní Rožínka dle materiálu ZK-07-2015-15, př. 1 *
mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice dle materiálu ZK-07-201515, př. 2 * mezi Krajem Vysočina a obcí Okrouhlice dle materiálu
ZK-07-2015-15, př. 3 * mezi Krajem Vysočina a městem Žirovnice
dle materiálu ZK-07-2015-15, př. 4 * mezi Krajem Vysočina a městem
Velké Meziříčí a VODOVODY A KANALIZACE Svaz vodovodů
a kanalizací Žďársko dle materiálu ZK-07-2015-15, př. 5.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0581/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina, městem Velké Meziříčí a Svazem vodovodů a kanalizací
Žďársko dle materiálu ZK-07-2015-16, př. 1upr1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0582/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a obcí Olešná dle materiálu ZK-07-2015-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0583/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a městem Třebíč dle materiálu ZK-07-2015-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0584/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina, městem Havlíčkův Brod a Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, dle materiálu ZK-07-2015-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0585/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok
2016 * ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 292 903
000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti
a maximálně do 16,2 mil. počtu ujetých km * ve veřejné drážní osobní
dopravě maximálně do 303 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů
základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina
a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín:
31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0586/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
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Odůvodnění veřejné zakázky na služby „Vysokorychlostní kontrolní
vážení v Kraji Vysočina“ v rozsahu materiálu ZK-07-2015-83, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0587/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí
v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina
v rozsahu dle materiálu ZK-07-2015-21, př. 1 za dohodnutou kupní
cenu ve výši 50 Kč/m 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0588/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 959/34 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 59 m 2, oddělený GP č. 481-1115/2015 z pozemku par.
č. 959/23 v k. ú. a obci Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou, schvaluje
dodatek č. 1376 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny dle materiálu ZK-07-2015-22, př. 1
odpovědnost: OM, termín: 31. března 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0589/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0113/02/2013/ZK tak, že text * Zastupitelstvo kraje
rozhoduje *  převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví obce Budkov dle darovací smlouvy dle materiálu
ZK-02-2013-21, př. 1 * nabýt darem pozemek z vlastnictví obce
Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle
materiálu ZK-02-2013-21, př. 2 * nabýt úplatně z vlastnictví fyzické
osoby do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za cenu
dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 5 * nabýt bezúplatně pozemky
z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu do
vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-02-2013-21,
př. 6, schvaluje * dodatek č. 950 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK02-2013-21, př. 3 * dodatek č. 951 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu
ZK-02-2013-21, př. 4“ se nahrazuje textem * „Zastupitelstvo kraje
rozhoduje * převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví obce Budkov dle darovací smlouvy dle materiálu ZK02-2013-21, př. 1 * nabýt darem pozemek z vlastnictví obce Budkov
do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu
ZK-02-2013-21, př. 2 * nabýt úplatně z vlastnictví fyzické osoby
do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za cenu dle
materiálu ZK-02-2013-21, př. 5 * nabýt bezúplatně pozemky vedené
v katastru nemovitostí jako par. č. 2125/37 - ostatní plocha, silnice
o výměře 14 m2 a par. č. 311/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 47
m 2, oba v k. ú. Budkov z vlastnictví České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek
č. 950 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 3 * dodatek
č. 951 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 4“.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0590/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1377 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2015-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2016
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Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0591/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem par. č. 1118/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 441 m2 a par. č. 1118/7- ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 291 m2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou * převést darem
par. č. 1118/8 - ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2 a par. č. 1118/9 ostatní plocha, silnice o výměře 118 m2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic
ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci
56, PSČ: 145 05, schvaluje * dodatek č. 1378 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2015-25, př. 1 * dodatek č. 1379 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2015-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0592/07/2015/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. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0593/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2215/117 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 35 m2, oddělený dle GP č. 2281-260/2015
z pozemku par. č. 2215/20 a dále pozemky par. č. 2215/118 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 118 m 2 a par. č. 2215/119 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 138 m 2, oddělené GP č. 2281260/2015 z pozemku par. č. 2215/53 v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou,
schvaluje dodatek č. 1380 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-201527, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. března 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0594/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1430/9 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 337 m 2, par. č. 1430/10 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 77 m 2 a par. č. 1430/11 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 14 m 2 , oddělené GP č. 266-81/2015 z pozemku par.
č. 1430/5 v k.ú. Nové Petrovice, obec Okříšky a pozemek par.
č. 1331/62 - ost. plocha, silnice o výměře 1 m2, oddělený GP č. 125816/215 z pozemku par. č. 1331/2 v k. ú. a obci Okříšky z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Okříšky, schvaluje dodatek
č. 1381 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. března 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0595/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1667/6 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 290 m2, par. č. 1667/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
167 m2 a par. č. 1667/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2,
oddělené z pozemku par. č. 1667/2 dle geometrického plánu
č. 118-17/2015 v k. ú. a obci Horní Radslavice z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Horní Radslavice, schvaluje dodatek
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č. 1382 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0596/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1499/7 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 86 m2, par. č. 1499/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
95 m2 a par. č. 1499/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 542
m2 oddělené GP č. 5915-597/2015 z pozemku par. č. 1499/2 a dále
pozemky par. č. 1499/10 - ost. plocha, silnice o výměře 183 m 2
a par. č. 1499/11 - ost. plocha, silnice o výměře 129 m2 oddělené
GP č. 5940-597/2015 z pozemky par. č. 1499/2 v k. ú. a obci Třebíč
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč, schvaluje
dodatek č. 1383 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2015-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0597/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek par č. 2892/5 ost. plocha, jiná plocha
o výměře 28 m 2, oddělený GP č. 2328-253/2015 z pozemku par.
č. 2892/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Stavební společnosti V & K s.r.o., se sídlem
K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 48910961
za dohodnutou kupní cenu ve výši 4 200 Kč s tím, že kupující bude
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, schvaluje dodatek
č. 1384 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. dubna 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0598/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2015-32, 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. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0599/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na
pozemku par. č. 1178 v k. ú. a obci Věž a dále na části pozemků par.
č. 1160/7 a par. č. 1190 v k. ú. a obci Věž v rozsahu uvedeném v GP
č. 376-1262/2013, ve prospěch pozemku par. č. st. 46/1 v k. ú. a obci
Věž, jehož součástí je stavba objektu občanské vybavenosti čp. 1
včetně součástí a příslušenství, a to dle materiálu ZK-07-2015-33,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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př. 1, ZK-07-2015-35, př. 2, ZK-07-2015-35, př. 3, ZK-07-2015-35, př.
4 a ZK-07-2015-35, př. 5 do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši
50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0602/07/2015/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. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0603/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemek par. č. 626/2 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 111 m 2, oddělený geometrickým plánem č. 65-74/2015
z pozemku par. č. 626 v k. ú. Bezděkov Třešti a obci Pavlov
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov * nabýt
darem pozemek par. č. 360/10 ostatní plocha, silnice o výměře
1236 m 2, oddělený geometrickým plánem č. 65-74/2015 z pozemku
par. č. 360/4 v k. ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov z vlastnictví
obce Pavlov do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek
č. 1386 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2015-37 př. 1 * dodatek
č. 1387 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2015-37 př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0604/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi městem Počátky, se sídlem Palackého nám. 1, 394
64 Počátky, IČ: 002 48 843 na straně povinného ze služebnosti
a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu
o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 4474/10 v k. ú.
a obci Počátky pro účely uložení, provozu a oprav podzemních
inženýrských sítí pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III Počátky 1, a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0605/07/2015/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. 01. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0600/07/2015/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. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0606/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o návrhu komplexního řešení provozních a rozvojových
potřeb Krajské knihovny Vysočiny dle materiálů ZK-07-2015-40,
ZK-07-2015-40, př. 1 a ZK-07-2015-40, př. 3, schvaluje záměr
vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny jako novostavby
v lokalitě Ostrov v Havlíčkově Brodě s využitím spolufinancování
z externích zdrojů.
odpovědnost: OM,OKPPCR, termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0601/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí
ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů ZK-07-2015-35,

Usnesení 0607/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemky, dle materiálu ZK-07-2015-41, př. 1, za
kupní cenu 100 Kč/m 2 z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví
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Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0608/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2015-42, př. 1
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov * nabýt
darem pozemky dle materiálu ZK-07-2015-42, př. 2 z vlastnictví
města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek
č. 1388 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2015-42, př. 3 * dodatek
č. 1389 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2015-42, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0609/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a městem Nové Město
na Moravě jako budoucím povinným ze služebnosti na akci Kiosková
trafostanice - podzemní vedení VN na pozemku par. č. 2036/1 v k. ú.
a obci Nové Město na Moravě dle materiálu ZK-07-2015-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0610/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1390 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-44,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0611/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného
ze služebnosti a Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 8, Praha 5, 15024,
IČO: 708 89 953 a Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, 500 08, IČO: 421 96 451, na straně budoucích
povinných ze služebnosti smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení
služebnosti dle materiálů ZK-07-2015-84, př. 1, ZK-07-2015-84,
př. 2.
odpovědnost: OM, termín: 31. března 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0612/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Střední školy stavební Jihlava dle
materiálu ZK-07-2015-85, př. 4 * Dodatek č. 10 Zřizovací listiny
Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-072015-85, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0615/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK
ROKU dle materiálu ZK-07-2015-47, př. 1, vyhlašuje soutěž o Cenu
Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2015 dle materiálu
ZK-07-2015-47, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0616/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21
v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2015-48, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0617/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací
z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny dle materiálu ZK-07-2015-51, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 16. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0618/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
o mezinárodní spolupráci Kraje Vysočina jako nefinančního partnera
projektu podaného do programu Evropa pro občany dle materiálu
ZK-07-2015-49, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0619/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje nevyhovuje
žádosti Obce Vysoké Studnice dle materiálu ZK-07-2015-50, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Usnesení 0620/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu
Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení,
které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2015-52, př. 1 a právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují
obce dle materiálu ZK-07-2015-52, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0613/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020
uvedené v materiálu ZK-07-2015-45, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0621/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje
(položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových
organizací) o částku 1 100 000 Kč a převedení této částky do Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu
ZK-07-2015-53.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0614/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
neposkytnout dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-07-2015-46, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0622/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
* záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení
zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-07-201554, př. 1 kódy 1A, 1B, 4A, 4E, 4F, 4C, 4D, 4B, 5A, 8A, 10A, 11A, 11B,
13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 13I, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 17A,
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20A, 20B, 20C, 20D * záměr změny ve školském rejstříku u školy
zřizované Krajem Vysočina označený v materiálu ZK-07-2015-54,
př. 2 kódem 1A.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 12. 2015 odeslat příslušnému
správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0623/07/2015/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-07-2015-55, př. 1 a právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují
obce dle materiálu ZK-07-2015-55, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0624/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu
organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou
na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015
dle materiálu ZK-07-2015-56, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0625/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na rok 2016, z kapitoly Školství,
mládeže a sportu ve výši 1 100 000 Kč Nadačnímu fondu regionální
fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Mrštíkova 1176/1,
586 01 Jihlava IČO: 04417909 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle
materiálu ZK-07-2015-57, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0626/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 3 120 000 Kč v souvislosti
se splátkami půjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod,
příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Živá kulturní
spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a převedení této částky do
Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod,
příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0627/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od
příspěvkových organizací o částku 3 692 809,79 Kč v souvislosti se
splátkami zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové
organizaci na předfinancování projektu Modernizace a dokončení
expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města
a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové
organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0628/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
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rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky zapůjčených prostředků od
příspěvkových organizací o částku 1 717 781,40 Kč v souvislosti se
splátkami zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové
organizaci na předfinancování projektu Komplexní propagace Zámku
Třebíč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové
organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0629/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01188.0030
dle materiálu ZK-07-2015-61, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0630/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 185 672,83 Kč v souvislosti
se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod,
příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Porta culturae
a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
(položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková
organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0631/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 5 885 050,69 Kč v souvislosti
s vratkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové
organizaci na předfinancování projektu Propagace turistické nabídky
Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a převedení této částky do
Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková
organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0632/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 2 083 131,87 Kč v souvislosti
s vratkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové
organizaci na předfinancování projektu Zkvalitnění on-line komunikace
a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina a převedení této
částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková
organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0633/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený
na financování projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
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s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány na přípravu projektu
dle aktuálních potřeb.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0634/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční
rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2015-64, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0635/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální
péče a pomoc rodině a manželství Městu Žďár nad Sázavou ve
výši 30 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok
2015 dle materiálu ZK-07-2015-67, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvu dle materiálu ZK-07-2015-67, př. 1 * poskytnout dotaci
z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc
rodině a manželství Městu Žďár nad Sázavou ve výši 30 000 Kč na
provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2015 dle materiálu
ZK-07-2015-67, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-07-2015-67, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0636/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Výzvu
k podávání žádostí o dotace na provozování domácí hospicové péče
na rok 2016 dle materiálu ZK-07-2015-68, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0637/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci v rámci grantového programu Podporujeme
prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015 městům a obcím,
na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2015-69, př. 1 * uzavřít
veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-072015-69, př. 3 * neposkytnout dotaci v rámci grantového programu
Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015 městům
a obcím uvedených v materiálu ZK-07-2015-69, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

strana 18

odpovědnost: OSV a ředitelé dotčených příspěvkových organizací,
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0640/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje *
snížení dotace poskytnuté organizaci Domácí hospic Vysočina,
o.p.s., IČO: 70803978 na sociální službu Odborné sociální
poradenství Jihlava na částku 133 000 Kč a současně navýšit
dotaci na službu Odborné sociální poradenství Nové Město na
Moravě na celkovou částku 195 000 Kč dle materiálu ZK-07-201572, př. 1 * snížení dotace poskytnuté organizaci Diecézní charita
Brno, Oblastní charita Jihlava, IČO: 44990260 na sociální službu
Následná péče na částku 508 000 Kč a současně navýšit dotaci
na službu Terénní programy Sovy na celkovou částku 475 500 Kč
dle materiálu ZK-07-2015-72, př. 1 * rozpočtové opatření v rámci
kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4378 o částku
50 000 Kč při současném snížení § 4354 o částku 50 000 Kč
na pokrytí sociální služby Terénní programy Sovy zajišťované
Diecézní charitou Brno * změnu v položkovém čerpání dotace
poskytnuté organizaci Centrum multikulturního vzdělávání
Jihlava, IČO: 02415178 na službu Sociální rehabilitace dle materiálu
ZK-07-2015-72, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0641/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
dokument Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období
2016 - 2019 dle materiálu ZK-07-2015-73, př. 1.
odpovědnost: OSV, termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0642/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
dokument Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje
Vysočina dle materiálu ZK-07-2015-74, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 16. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0643/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina aktualizaci pro období 2016 - 2020 dle materiálu ZK-07-2015-75, př. 1.
odpovědnost: OSV, termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0638/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 3 356 822,86 Kč v souvislosti
s přijetím splátky zápůjčky od Domova Ždírec, příspěvkové
organizace, poskytnuté na předfinancování projektu Handicap
Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
(položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech).
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0644/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci
o částku 890 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva o částku 890 000 Kč dle materiálu
ZK-07-2015-86, př. 1, rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly
Sociální věci v celkové výši 890 000 Kč pro poskytovatele sociálních
služeb dle materiálu ZK-07-2015-86, př. 1 * uzavřít veřejnosprávní
smlouvy dle materiálu ZK-07-2015-86, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0639/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
* Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-71, př. 1 *
Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-71, př. 2.

Usnesení 0645/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné
poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-07-2015-87, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Psychocentra
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- manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové
organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0646/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
komplexní aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje
Vysočina od roku 2015 ve znění materiálu ZK-07-2015-76, př. 1,
bere na vědomí stanovisko Ministerstva životního prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce
Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje
Vysočina od roku 2015 ve znění materiálu ZK-07-2015-76, př. 2,
konstatuje že požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska
Ministerstva životního prostředí ve znění materiálu ZK-07-201576, př. 2, jsou ve schválené koncepci Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 zapracovány nebo byly
řádně vysvětleny ve znění materiálu ZK-07-2015-76, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
30. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0647/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-07-2015-77,
př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0648/07/2015/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 ve znění Dodatku č. 1
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a 2 dle materiálu ZK-07-2015-78, př. 1 * uzavřít smlouvy se žadateli
dle materiálu ZK-07-2015-78, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0649/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
dle materiálu ZK-07-2015-79, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0650/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán
činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
na rok 2016 dle materiálu ZK-07-2015-80, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výbor u regionálního rozvoje
Zastupitelstva Kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0651/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán
činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok
2016 dle materiálu ZK-07-2015-81, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0652/07/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva K raje Vysočina na rok 2016 dle materiálu
ZK-07-2015-88, př. 1.
odpovědnost: předseda Výbor u pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

NA VYSOČINĚ
ozvěny světové výstavy v Kraji Vysočina
15. 1. – 7. 2. 2016
nákupní centrum CITYPARK JIHLAVA, Hradební ulice

www.vysocinaexpo.cz

číslo 01/2016
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ZPRAVODAJ

KRAJ VYSOČINA ZVEŘEJNIL VÝZVU NA KOTLÍKOVÉ
DOTACE: 18. LEDNA 2016 SE ZAČNOU PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI
Na návrh radního Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí
a zemědělství Zdeňka Chláda dne 17. prosince 2015 krajská
rada projednala a schválila vyhlášení výzvy k podávání žádostí
o poskytnutí dotace z projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
v rámci OP Životní prostředí. „Dnešní datum – 17. prosince 2015
– je zásadní pro uznání způsobilosti výdajů. Od tohoto data se žadatelům započítávají uznatelné výdaje. Doklady s dřívějším datem
nemohou být v rámci dotace proplaceny. První žádosti je možné
podat až 18. LEDNA 2016. Veškeré žádosti doručené před tímto
datem budeme muset zamítnout,“ upozorňuje Zdeněk Chlád.
Žádosti budou přijímány od 18. ledna 2016 od 8.00 hod. prostřednictvím e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem, přes datovou
schránku, poštou nebo osobně v sídle Kraje Vysočina na adrese
Žižkova ulice 57, Jihlava. Postup podání žádosti je popsán ve
schválené výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního
titulu jsou zveřejněna stejně jako ostatní důležité a návodné dokumenty na www.kr-vysocina.cz > Kotliky. Až do konce roku 2017
je připraveno k rozdělení 239 milionů korun. „Během dvou let by
obyvatelé kraje mohli s pomocí evropských dotací vyměnit až dva
tisíce neekologických kotlů,“ vypočítává Zdeněk Chlád. Dotace
lidem pomohou splnit povinnosti dané legislativou. Od 1. září
2022 totiž nebude možné provozovat zastaralé kotle 1. a 2. emisní
třídy, které nejvíce znečišťují ovzduší. Jestliže lidé nevyužijí
dotaci, budou si muset kotel koupit ze svého. „Naším cílem je do
roku 2020 vyměnit v Česku na sto tisíc kotlů,“ uvedl Jan Kříž,
náměstek ministra životního prostředí, s tím, že v Česku budou
moci lidé po následující roky čerpat až devět miliard korun, jež se
České republice podařilo získat z EU.

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností
podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Kraje Vysočina. Podpora
je určena pouze fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním umístěných v rodinných
domech. Kotlíkovou dotaci mohou získat majitelé domů určených
pro bydlení o minimální energetické náročnosti třídy C. Majitelé
domů s nižší třídou budou muset provést současně s výměnou kotle
alespoň jedno energetické mikroopatření v hodnotě do dvaceti tisíc
korun, které povede ke zlepšení energetické kondice nemovitosti,
nikoli však nutně k jejímu posunu do vyšší energetické třídy.
V případě realizace energetického mikroopatření, jež musí být
konzultováno s energetickým specialistou, není nutné dokládat
k žádosti energetický průkaz.
Více informací na www.kr-vysocina.cz/kotliky
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Více informací pro média na e-mailu tisk@kr-vysocina.cz
Více informací pro žadatele na www.kr-vysocina.cz/kotliky
 Eva Láníková,
odbor regionálního rozvoje,
telefon 564 602 581, e-mail: lanikova.e@kr-vysocina.cz
 Iveta Fryšová,
odbor regionálního rozvoje,
telefon 564 602 423, e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

Díky kotlíkové dotaci
mužu v naší obci i já
lépe dýchat.
Kraj Vysočina vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace
z projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina v rámci OP Životní prostředí
Den vyhlášení výzvy: 17. prosince 2015, 12.00 hodin
(rozhodný okamžik pro uznání způsobilosti výdajů)

Příjem žádostí: od 18. ledna 2016, od 8.00 hodin

Ukončení přijímání žádostí: 31. prosince 2017
Celková výše prostředků k rozdělení na kotlíkové dotace v Kraji Vysočina: 239 miliónů Kč

www.kr-vysocina.cz/kotliky

