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červen 2016

PĚT NOVĚ VYHLÁŠENÝCH GRANTOVÝCH
PROGRAMŮ FONDU VYSOČINY PRO ROK 2016
Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo na svém zasedání dne 10. května 2016 dalších pět
grantových programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2016. Níže je uveden výčet vyhlášených
grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory
krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Prevence kriminality 2016 – 1 300 000 Kč –
program na podporu specifických programů
prevence kriminality (odbor sekretariátu
hejtmana, Ing. Josef Pokorný, tel.: 564 602 164,
pokorny.josef@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 6. – 15. 7. 2016
Lyžařské běžecké trasy 2016 – 1 000 000 Kč –
program na podporu úpravy stop lyžařských
běžeckých tras na území Kraje Vysočina
(odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, Ing. Zuzana Vondráková, tel.: 564 602 353,
vondrakova.z@kr-vysocina.cz; Ing. Petr Stejskal,
tel.: 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 6. – 30. 6. 2016
Odpady 2016 – 1 400 000 Kč – program na podporu předcházení vzniku odpadů, opětovné
použití a na třídění odpadů (odbor životního
prostředí a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová,
tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz;
Ing. Milan Křížek, tel.: 564 602 527,
krizek.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 15. 6. – 17. 7. 2016

malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza,
tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 6. – 30. 6. 2016
Edice Vysočiny 2016 – 1 000 000 Kč – program na podporu edičních počinů s vazbou
na kulturu a historii (odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková,
tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 20. 6. – 30. 6. 2016
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Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách
Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/
edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Rozvoj podnikatelů 2016 – 10 000 000 Kč –
program na zvýšení konkurenceschopnosti

NA VYSOČINU ZAVÍTÁ
PREZIDENT MILOŠ ZEMAN
Kraj Vysočina se připravuje
na návštěvu prezidenta České
republiky Miloše Zemana. Jeho
příjezd Hrad nahlásil na termín 29. června až 1. července
2016. Konkrétní program je
stále v jednání, hlavní slovo
při plánování třídenní návštěvy
má prezidentská kancelář, která
vyhodnocuje alternativy navržené krajem, pozvání z měst
a obcí, firem a spolků. „Je pravděpodobné, že prezident České

republiky navštíví některou ze
škol v regionu, aby předal žákům
vysvědčení. Pracujeme také
s variantou možné prezentace
krajských aktivit Roku řemesel.
Je tedy pravděpodobné, že bude
představena mimo jiné i krajská
flotila sportovních vozů Kaipan,“
komentuje velice stručně střípky
z připravovaného programu
prezidenta na Vysočině Ivana
Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana.

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník

I n fo r m a c e o ko n k r é t n í m
programu prezidenta České
republi k y Miloše Zemana
v Kraji Vysočina budou zveřejněny na www stránkách
Kraje Vysočina ve druhé půlce
června.

vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053

 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek

redakce: Monika Brothánková
telefon: 564 602 308
brothankova.m@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz

NEPRODEJNÉ

číslo 06/2016

strana 2

ZPRAVODAJ

INFORMUJTE KRAJ O PLÁNOVANÝCH PROJEKTECH
A ZVYŠTE ŠANCI NA ZÍSKÁNÍ DOTACE
Připravuje vaše obec nebo zřizovaná organizace (škola apod.)
projekt do evropských fondů nebo státních dotačních titulů?
Pokud ano, vložte nám váš záměr do databáze projektových
záměrů pro potřeby Regionálního akčního plánu. Regionální
akční plán je nástroj pro vyjádření potřeb regionu a slouží zejména
k monitorování absorpční kapacity pro operační programy a dále
k vyvinutí tlaku na příslušné řídicí orgány z hlediska vhodného
nastavení výzev operačních programů (finanční objem, časový
plán) a dotačních titulů státu (zejména pokrytí bílých míst, případně

zvýšení objemu prostředků u již existujících dotační titulů státu
apod.).
Vložení záměru je možné provést přes www.kr-vysocina.cz/rsk. Zde
najdete odkaz na databázi i návod na vložení záměru. Následnou
aktualizaci záměrů nebo vkládání nových je možné provádět
průběžně.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

SUCHO A DOTACE KRAJE VYSOČINA NA INFRASTRUKTURU
VODOVODŮ A KANALIZACÍ – VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Sucho a povodně patří mezi
přírodní katastrofy, které se
vyskytovaly v minulosti a budou
se vyskytovat i v budoucnosti.
Podle klimatických modelů lze
v budoucnosti s velkou pravděpodobností očekávat další
růst teplot, nerovnoměrnost
rozložení srážek a prohloubení
délky suchého období. Na území
našeho kraje mělo v srpnu loňského roku větší či menší problém s množstvím nebo kvalitou dodávané vody minimálně
53 obcí a 18 místních částí, nejvíce v okrese Pelhřimov. Jednalo se zejména o obce, které
nejsou napojeny na skupinové
vodovody, a tedy na vodárenské
nádrže, ale spoléhají se pouze
na lokální zdroje podzemní
vody. Proto Kraj Vysočina zařadil do grantového programu
Čistá voda 2016 podprogram
na opatření před suchem, v němž
obce nebo jejich svazky mohly
poprvé v historii kraje žádat
o poskytnutí dotace na opatření
spočívající v provedení hydrogeologických průzkumů či

průzkumných vrtů za účelem
vyhledání zdrojů podzemních
vod pro zásobování obyvatelstva
pitnou vodou.
Hejtman kraje Jiří Běhounek
inicioval pracovní skupinu, která
se zabývá suchem a nedostatkem vody a která je složená
mimo jiné ze zástupců kraje
a jeho krajského úřadu, státních
podniků Povodí, významných
provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, Českého
hydrometeorologického ústavu,
Pozemkového úřadu a AOPK.
Pracovní skupina navrhla krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá opatření, jejichž realizace
a naplňování by měly přispět ke
zmírnění dopadů negativní hydrologické situace a která budou
po projednáních v orgánech
kraje zveřejněna na webových
stránkách Kraje Vysočina do
konce června.
Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor ž ivot n í ho prost řed í
a zemědělství, vyhlásil v souladu
se Zásadami Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací

na infrastrukturu vodovodů
a kanalizací č. 20/15 (dále jen
„zásady“) výzvu k předkládání
žádostí v termínu 1. června –
29. července 2016. Podle uvedených zásad Kraj Vysočina
poskytuje dotace v oblasti A –
zajištění zásobování obyvatel
Kraje Vysočina kvalitní pitnou
vodou a v oblasti B – zajištění
odvádění a potřebné úrovně
čištění městských odpadních
vod na území Kraje Vysočina.
V oblasti A se jedná o opatření
na výstavby nebo rekonstrukce
vodovodů pro veřejnou potřebu
včetně příslušných objekt ů
včetně napojení nových zdrojů
vody. V oblasti B se jedná o opatření na výstavbu, rekonstrukci
nebo intenzifikaci ČOV pro
veřejnou potřebu včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství, na výstavby,
dostavby a rekonstrukce kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu. Alokovaná výše
finančních prostředků je 12 446
189 Kč, z toho 6 000 000 Kč

pro oblast A a 6 446 189 Kč pro
oblast B. 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 zemědělství →
Oddělení vodního hospodářství
→ Dotace a finanční prostředky
v oblasti vodního hospodářství.
Výzva včetně zásad je zveřejněna také na http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/.
 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 363,
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

V KRAJI VYSOČINA NÁSOBNĚ ROSTE ZÁJEM
O SLUŽBY DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE
Kraj Vysočina na území regionu dlouhodobě financuje model
domácí hospicové péče, který pokrývá celé území Kraje Vysočina.
Služby domácího hospice zajišťované pro území Třebíčska Oblastní
charitou Třebíč byly už v loňském roce zařazeny do pilotního projektu VZP. Ten hradí indikovaným pacientům, kteří si přejí zemřít

doma, dílčí část péče domácího hospice, jež nově zahrnuje i vysoký
rozsah návštěvní služby specializovaného lékaře a středního zdravotnického personálu přímo v domácnosti. „Vzhledem k tomu, že
jsou všechny strany s projektem spokojeny, došlo k jeho prodloužení
a krajské zastupitelstvo v květnu rozhodlo, že stejně jako v roce 2015
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i letos službu dofinancuje. Částka dva miliony korun má být využita
na zajištění služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou,“ informoval
radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.
První rok fungování mobilní (domácí) hospicové péče s podporou
VZP v Kraji Vysočina ukázal, že rodiny mají o tuto službu velký
zájem, který v čase roste tak, jak se informace o této aktivitě dostávají mezi veřejnost. Zatímco v prvních dvou měsících loňského roku
evidovala Domácí hospicová péče Oblastní charity Třebíč řádově
jednotky klientů, ve stejném období letošního roku se zájem ztrojnásobil a tomu úměrně vzrostl i počet vykázaných hodin. Ukázalo
se, že dobře funguje spolupráce s krajskou nemocnicí v Třebíči,
kde se už podařilo nastavit mechanismus zajištění odborné péče;
i samotný hospic po roce disponuje hlubšími zkušenostmi a dává
mobilním službám hospice velký význam do budoucna.
Podle Petra Krčála by v Kraji Vysočina mohla do budoucna vzniknout síť paliativní péče, do níž by se vedle nyní velice žádané
mobilní hospicové péče mohly přidat také LDN, v nichž by mělo
vzniknout deset až dvacet nových lůžek pro paliativní péči. V pro-

blematice paliativní péče by měli být proškoleni další lékaři. Kraj
bude v tomto procesu hrát významnou roli, protože na něm bude
proces koordinovat, podpořit domácí hospicovou péči i svá vlastní
zařízení, která jsou připravena tuto službu nabízet. Ale významná
v této oblasti bude i spolupráce zdravotních pojišťoven a zlepšování
právní úpravy, jež je nyní nedostatečná.
Podpora Kraje Vysočina na zajištění domácí hospicové péče v Kraji
Vysočina:
Rok 2016: 12,5 milionu korun
Rok 2015: 12,5 milionu korun
Mobilní hospice zajišťují péči o nevyléčitelně nemocné lidi přímo
v domácnosti. Pomáhají nejen umírajícím, ale i jejich rodinám
– radí, pomáhají v péči o umírajícího, léčí bolest nebo půjčují
pomůcky.
 Jiří Bína, odbor sociálních věcí,
tel.: 564 602 817, e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz

NOVÁ PŘÍRUČKA PRO OBCE
O ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
V životě jednotlivce a obce
mohou nastat neočekávané
mimořádné události, jejichž
řešení nutně vyžaduje přijetí
mimořádných postupů. Už jsme
si zvykli na postupy a činnosti,
které souvisejí se živelními
pohromami (záplavy a povodně,
požáry, vichřice, sesuvy půdy,
přívaly sněhu), havárie s únikem
nebezpečných látek do životního prostředí, havárie technologických zařízení a další, jež
mohou ohrozit životy, zdraví
obyvatel a způsobit velké materiální škody.
Ke zmírnění následků těchto
událostí přispívají zejména
legislat iv n í a orga n i začn í
opatření, která přijímá každý

vyspělý stát. Nejinak je tomu i v
České republice. Do povědomí
veřejnosti se dostaly pojmy
integrovaný záchranný systém
(„IZS“) a krizové řízení.
Obec zastává významné místo
v legislativě, jež řeší organizaci
IZS a zásady krizového řízení
na úrovni státních orgánů,
ú ze m n ích sa mos pr áv ných
celků, právnických a fyzických
osob. Jsou jí svěřena práva
i povinnosti, které jí umožňují
předcházet, odvracet nebo řešením zmírňovat dopad mimořádných událostí a krizových
situací ve správním obvodu
či v obci.
V současné době se však ve
společnosti setkáváme s dal-

šími pojmy a jevy, jež ohrožují
veřejný pořádek, bezpečnost
zaměstnanců úřadů, žáků ve
školách i celkovou bezpečnost
občanů.
Na pomoc obcím v orientaci
s nově vznikajícími bezpečnostními hrozbami vydalo ministerstvo vnitra publikaci s názvem
Příručka pro obce využitelná
při vzdělávání pracovníků krizového řízení v oblasti vnitřní
bezpečnosti.
V příručce je na podporu zabezpečení veřejného pořádku uvedeno mnoho cenných informací,
které mohou mít především
v časové tísni cenu zlata.
Jedná se především o postupy
při komunikaci s médii, při

ohrožení projevy vandalismu
a zvýšenou mírou kriminality
a terorismu. Najdete zde rady,
jak jednat při blokádě komunikací, popis jevů spojených
s migrační vlnou, terorismem
a dalšími hrozbami současnosti.
Text příručky najdete na webových stránkách Kraje Vysočina
v záložce Vysočina → Bezpečný region → Bezpečnost
a mimořádné situace na adrese
www.kr-vysocina.cz/bezpecnost-a-mimoradne-sit uace/
ds-300847/p1=27087.
 Jan Murárik,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 131,
e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA A NADACE POJIŠŤOVNY GENERALI
POKRAČUJÍ S OBNOVOU PACHOVÝCH OHRADNÍKŮ
Kraj Vysočina je připraven za finanční pomoci Nadace pojišťovny Generali pokračovat v umísťování a obnově pachových
ohradníků u silnic. Za roky, kdy je kolem vybraných komunikací myslivci instalují, se podle jejich pozorování na většině
úseků počet střetů aut se zvěří snížil. „Nadace pojišťovny
Generali letos na obnovu pachových ohradníků kolem silnic
na Vysočině přispěje částkou 150 tisíc korun, kraj přidá myslivcům na pachové ohradníky 50 tisíc korun,“ uvedl radní
Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství
Zdeněk Chlád.

Pachové ohradníky z prostředků kraje a nadace jsou instalovány
a obnovovány na sto kilometrech nejfrekventovanějších komunikací v regionu od roku 2009. Někde jsou umístěny už řadu let, někde
třeba jen rok. Podle vyhodnocení myslivců sice postupně účinnost
časem klesá, ale i tak výrazně snižují riziko střetu. V roce 2009
bylo zaznamenáno v Kraji Vysočina 866 střetů vozidel se zvěří,
v roce 2015 bylo evidováno 364 střetů. Nejčastěji se stává obětí
srážek srnčí a černá zvěř.
Pachové ohradníky se umisťují na stromy, patníky nebo kůly. Na
ně se aplikuje speciální ekologicky odbouratelná pěna s trvanlivostí
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tři až pět let. Pěna se alespoň dvakrát ročně plní účinnou látkou,
která vyvolává u zvěře pocit blízkého nebezpečí a zvyšuje její
pozornost. Instalace pachového ohradníku neznamená, že místo je
pro zvěř neprostupné, jako kdyby tam bylo třeba pletivo, ale přesto
s až osmdesátiprocentní účinností zabraňuje zvířatům vstoupit
na vozovku. „Myslivci v Kraji Vysočina v letošním roce ve vlastní

režii prověří účinnost různých aplikovaných látek se směsí pachů
spáleniště, predátorů a člověka. Do budoucna chtějí využívat tu
s nejvyšší účinností,“ zmínil Zdeněk Chlád.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

PROŠLA UŽ VAŠE OBEC KONTROLOU
PŘIPRAVENOSTI V RÁMCI POVV PRO ROK 2016?
Více než tři sta obcí zatím
neprošlo kontrolou připravenosti v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny (dále jen
„POVV“). Dotace v maximální
výši 110 tisíc korun bude obci
schválena v zastupitelstvu kraje
pouze tehdy, pokud projde
úspěšně takzvanou kontrolou
připravenosti akce. Touto kontrolou je přitom možné projít nejpozději do 30. července 2016,
jinak nárok na dotaci zanikne.
Kontrola připravenosti akce
je prováděna příslušnou obcí
s rozšířenou působností a je

zaměřená na upřesnění rozsahu
a charakteru (investice/neinvestice) projektu. Obec musí
na příslušný úřad obce s rozšířenou působností předložit tyto
doklady:
1. U projektů, kde budou realizovány stavební investice,
kopii příslušného povolení
k realizaci stavby dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nebo
dle zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách, o změně některých

zákonů (vodní zákon), a to
ve všech případech včetně
dokladu o nabytí právní moci
takového povolení; v případě,
že akce nepodléhá příslušnému povolení k realizaci
stavby, doloží obec čestné
prohlášení o této skutečnosti.
2. Podklady k upřesnění výše
celkových nákladů projektu
(smlouvy s dodavateli, faktury, objednávky, paragony,
cenové nabídky apod.).
Po pode psá n í sm louv y
o poskytnutí dotace bude podpora následně převedena na účet

obce. Zejména u akcí, které
vyžadují stavební povolení,
prosíme obce, aby nenechávaly
vyřizování těchto povolení
na poslední možný termín.
Závěrem př ipomínáme, že
vlastní realizace dotovaných
projektů včetně úhrady celkových nákladů akce musí proběhnout nejpozději do konce
roku 2016.
 Dušan Vichr,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 541,
e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

VYSOČINA MÁ PRVNÍ MISTRY
TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY KRAJE VYSOČINA
Tradiční lidová kultura má v Kraji Vysočina své nezastupitelné místo. To potvrdilo i slavnostní předání ocenění
v oblasti tradiční lidové kultury udělované Krajem Vysočina, které se konalo ve čtvrtek 28. dubna v Muzeu Vysočiny
Třebíč. Za účasti významných zástupců se zde uskutečnilo
historicky první slavnostní udělení titulu Mistr tradiční
rukodělné výroby Kraje Vysočina. Diplom, pamětní medaili
a věcný dar z rukou Marie Kružíkové, radní Kraje Vysočina
pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
převzali a prvními držiteli titulu Mistr tradiční rukodělné
výroby Kraje Vysočina se stali: Drahomír Smejkal, který
v Hruškových Dvorech Jihlava působí v o oboru výsek pilníků a rašplí, a Aleš Uherka, kolář z Nyklovic.
„Jedná se o první udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby
Kraje Vysočina a také první samostatný večer věnovaný oceňování v oblasti tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina. Věřím, že
tímto zahajujeme novou tradici, při níž se budou setkávat mladé
i starší generace, které bude navzájem spojovat úcta a láska
k řemeslu, tradicím a zvykům," doplnila radní Marie Kružíková.
O udělení titulu Drahomíru Smejkalovi a Aleši Uherkovi rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na konci letošního března
2016. Oba nositelé krajského titulu jsou už držiteli titulu Nositel
tradice lidových řemesel.
Druhá část večera patřila dvěma nemateriálním statkům:
Obchůzce královniček na Velkobítešsku a Betlémské cestě

v Třešti. Obchůzka královniček na Velkobítešsku je od konce
roku 2015 zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Kraje Vysočina a po Běhu o Barchan, Skřipácké
muzice na Jihlavsku a Betlémské cestě v Třešti se stala čtvrtým
nemateriálním statkem, který byl zařazen mezi nejvýznamnější
projevy tradiční lidové kultury uchovávané a předávané generacemi předků na území našeho kraje. Betlémská cesta v Třešti
byla zapsána na krajský seznam už v roce 2014, prezentace
v třebíčském muzeu však sledovala další úspěch třešťských
betlemářů, kterým byl zápis Betlémské cesty v Třešti v závěru
roku 2015 na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové
kultury České republiky. Po Běhu o Barchan se jedná o druhý
nemateriální statek z Kraje Vysočina zařazený na tento prestižní
národní seznam.
Ve spolupráci s Regionálním pracovištěm tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč, které je pověřeno vedením
a koordinací celokrajské dokumentace tradiční lidové kultury,
vznikl o obou nositelích titulu a nemateriálním statku Obchůzka
královniček na Velkobítešsku krátký dokument, který naleznete
i na webových stránkách Kraje Vysočina.
Předání ocenění předcházela vernisáž expozice Za řemesly
minulosti v areálu zámku – Předzámčí připravená ve spolupráci
Muzea Vysočiny Třebíč a Městského kulturního střediska Třebíč.
 Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
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VYSOČINSKÝ PROJEKT eHEALTH
ZEFEKTIVNÍ OŠETŘENÍ PACIENTŮ NAPŘÍČ
REPUBLIKOU A MŮŽE BÝT STANDARDEM PRO EU
S maximální intenzitou vyvíjí
šest let Kraj Vysočina vlastní
projekt výměny zdravotnické
dokumentace mezi krajskými
nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje
Vysočina – eMeDocS. „Výstupem tohoto jedinečného projektu je rychlý přístup k sofistikovaným elektronickým informacím o pacientovi, a především k historickým zdravotním
datům důležitým při záchranářském zásahu, ať už je to při
výjezdu do jeho místa bydliště
nebo v terénu,“ uvedl hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
V současné době je systém
využíván všemi nemocnicemi
zřizovanými Krajem Vysočina,
jeho zdravotnickou záchrannou
službou a dalšími 13 zdravotnickými zařízeními a záchrannými
službami v ostatních krajích.
Rozhodnutím Rady Asociace
krajů se Vysočinou nastavené
standardy pro modelaci tohoto
systému staly doporučením pro
nastavení celorepublikového
fungování výměny zdravotnických informací.

S podporou Ministerstva zdravotnictví podal Kraj Vysočina
projekt do pracovního programu
Evropské komise CEF TELECOM, kde má šanci na získání
evropských finančních prostředků na vybudování Národního kontaktního místa pro
eHealth pro Českou republiku.
V případě schválení projektu
bude provedena nadstavba systému eMeDocS o funkcionalitu
přeshraniční výměny zdravotnické dokumentace pro službu
patient summary (pacientský
souhrn).
Základem projektu eMeDocS je
vytvoření technologické komunikační platformy založené
na standardech umožňujících
výměnu strukturované zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotních služeb.
Zásadní je snadný, ale zabezpečený přístup k informacím
o pacientech mezi jednotlivými
nemocnicemi a záchrankou. Do
této komunikační sítě mohou
bý t do budoucna zapojení
i obvodní lékaři. Kraj Vysočina
má v plánu rozšíření o jejich

komunikační rozhraní v letošním roce. Trojúhelník zdrojových informací se tak uzavře
a v minulosti těžko řešitelné
situace, kdy pacient není schopen komunikovat, podat relevantní informaci o svých předchozích anamnézách, vyhodnotit zásadní rizikové faktory,
dostanou jednoduché řešení,
které předejde nejasnostem
ohledně volby přednemocniční
neodkladné péče. Navíc už nyní
vývojový tým zvažuje rozšíření
projektu o nové funkce.
Elektronická výměna informací
o pacientovi představuje zobrazení historie zpráv o výjezdech
k pacientovi, informace o jeho
životních funkcích, popisy
anamnéz, dávkování léků, informace o ošetření v nemocnicích
Kraje Vysočina (nebo dalších
už připojených). Údaje jsou po
přihlášení dostupné lékaři nebo
záchranářům například v tabletech, kterými jsou vybaveny
díky dotacím z EU všechny
výjezdové vozy Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS Kraje Vysočina).

V současné době systém s Vysočinou nastavenými standardy
převzaly a využívají fakultní
nemocnice v Brně, Hradci Králové a Plzni nebo Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem.
„Nově připravujeme také pilotní
projekt zpřístupnění zdravotnické dokumentace prostřednictvím elektronické identity dle
pravidel eIDAS, a tedy možnost
podívat se na svou elektronickou zdravotnickou dokumentaci
přes elektronickou občanku,“
říká hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek, který má jako
lékař k tomuto tématu velice
blízko a nastavení standardů
s ním bylo konzultováno.
Doprovodná komunikační platforma byla na ZZS Kraje Vysočina vybudována a zprovozněna
z prostředků Kraje Vysočina
s využitím spolufinancování
z prostředků fondů EU koncem
loňského roku.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

ZACHRÁNCI LIDSKÝCH ŽIVOTŮ OCENĚNÍ
ZÁSLUŽNÝMI MEDAILEMI KRAJE VYSOČINA
Na slavnostním večeru v Horáckém divadle Jihlava bylo celkem 25 zástupců složek Integrovaného záchranného systému oceněno
Záslužnou medailí Kraje Vysočina. Jim včetně pěti zachránců lidského života z řad veřejnosti předal medaili hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek. „Oceněním chceme vyjádřit uznání aktivní činnosti zaměřené na ochranu životů, zdraví a majetku
občanů,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek s tím, že vyznamenání bude jeho vlastníkovi připomínat výjimečnost, nasazení a loajalitu.
V letošním roce patří uznání hejtmana Jiřího Běhounka a celého Kraje Vysočina 25 oceněným. 20 členů IZS po večerním předávání pyšní medailí II. stupně a pět občanů bylo vyznamenáno medailí I. stupně za záchranu lidského života.

OCENĚNÍ ZÁCHRANÁŘI ZDRAVOTNICKÉ
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRAJE VYSOČINA

Vysočina v loňském roce. Medaile mu náleží za osobní odvahu a také
dlouholetou obětavou práci v přednemocniční neodkladné péči.

Jan Blažek
V prosinci loňského roku zasahoval u případu otravy oxidem uhličitým v Nové Městě na Moravě. Svou včasnou analýzou příčiny
neštěstí a také osobním nasazením při záchraně dalších životů
zabránil rodinnému neštěstí a rovněž následkům na zdraví. Při
výjezdu spolupracoval se Zbyňkem Bukáčkem, kterého jsme měli
tu čest ocenit za práci pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje

Michal Fischer
Od roku 2004 působí jako lékař výjezdového stanoviště Havlíčkův Brod. Je velkou oporou mladým lékařům i záchranářům,
kterým ochotně předává své zkušenosti. Na medaili je navržen
za dlouholetou obětavou práci v resuscitační a intenzivní medicíně, ale také za neobvykle lidský přístup, ochotu a neutuchající
touhu po vědění.
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Alena Kotlíková
Jako členka výjezdových skupin krajské záchranky působila od
roku 1997. Svou činnost na záchranné službě zaslouženě ukončila
až letos v lednu. Vedení záchranky si její práce velice váží, neboť
byla oporou všem kolegům – lékařům i dalšímu zdravotnickému
personálu. Po stránce pracovní, a zejména po stránce lidské
Alena Kotlíková zanechala na stanicích nesmazatelnou lidskou
i profesionální stopu.
Blanka Savčáková
Všichni její kolegové ji znají jako obětavou kolegyni vždy profesionálně zajišťující zázemí pro chod krajské záchranky. Na
pozici mzdové účetní pracovala až do svého letošního odchodu do
důchodu. Ke všem požadavkům zaměstnavatele i kolegů byla vždy
velmi vstřícná a ochotná. Její práce byla vždy odevzdána bez závad.
Petr Svoboda
Až nemoc rozdělila Petra Svobodu a Zdravotnickou záchrannou
službu Kraje Vysočina. Jako řidič sanitního vozidla pro ni pracoval
od roku 1983. Všichni ho znají jako vždy spolehlivého, obětavého
a ochotného kolegu, který posádku i pacienty dovezl za každých
podmínek bez úhony. Rukama oblíbeného, bezkonfliktního a přátelského Petra Svobody prošla řádka služebních vozidel, o které
vždy pečoval s maximální profesionalitou. Ocenění za Petra Svobodu převzal Jan Vrzal, vrchní sestra oblastního střediska Jihlava.
Oceněný Petr Svoboda se z důvodu plánované hospitalizace nemohl
slavnostní akce účastnit.

OCENĚNÍ PŘÍSLUŠNÍCI KRAJSKÉHO
ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Radek Kolčava
U policejního sboru letos završil 28 let služby, aby koncem března
odešel z aktivní služby a své zkušenosti uplatňoval ve státní správě.
Posledních deset let zastával post komisaře oddělení obecné kriminality, kde se věnoval zpracovávání závažných trestných činů
a dopravních nehod. Své mnohaleté zkušenosti ochotně předával
svým služebně mladším kolegům.
Pavel Nováček
U sboru pracuje od roku 1994, v současné době na pozici vedoucího územního odboru Havlíčkův Brod. Pod jeho vedením se
podařilo v loňském roce objasnit trestnou činnosti v 58 %. Je
osvědčeným kolegou v řídicích štábech při bezpečnostních opatřeních především na hudebních festivalech a sportovních akcích.
Oceněný je hlavně za budování dobrého jména policie nejen
v rámci Kraje Vysočina.
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měrou přispěl k bezproblémovému přechodu odboru cizinecké
policie právě pod krajské ředitelství. V minulém roce zabezpečoval koordinaci sil a prostředků při ochraně státní hranice
a při kontrolách při migrační vlně uprchlíků. Patří k příkladným
a pracovitým policistům, kteří si získali uznání a respekt svých
kolegů.
Petr Tomášek
U sboru působí 33 let, dnes ve funkci vedoucího územního odboru
Třebíč. Za jeho vedení vyšplhala objasněnost trestné činnosti téměř
k 64 %. Jeho spolupráce si cení vedení Věznice Rapotice, představitelé 22. vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou a také vedení
Jaderné elektrárny Dukovany. Oceněný je za vytváření dobrého
jména policie nejen v Kraji Vysočina.

OCENĚNÍ PŘÍSLUŠNÍCI HASIČSKÉHO
ZÁCHRANNÉHO SBORU KRAJE VYSOČINA
Petr Beneš
Současný ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina
přebírá záslužnou medaili II. stupně za své řídicí schopnosti, zkušenosti při zásahové činnosti a rozvahu, kterou prokázal při řešení
mnoha mimořádných událostí. Díky své lidské povaze, asertivnímu
chování a odborné erudici dokáže tyto zásahy výborně zvládat
a řídit. Příkladem může být řešení mimořádné události při zřícení
mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku.
František Dvořák
V současné době zastává na územním odboru Třebíč pozici koordinátora a metodika na pracovišti prevence a ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Je uznávaným specialistou na havarijní
plánování v okolí jaderných elektráren a je spolutvůrcem vnějšího
havarijního plánu Jaderné elektrárny Dukovany. Významná je
jeho preventivně výchovná činnost ve směru ke starostům v okolí
elektrárny, což se odráží i v pozitivním hodnocení v celostátních
cvičeních.
Ivo Hána
Profesionálním hasičem je od roku 1987. Významně se zasloužil o nástup digitálních technologií typu Matra, je správcem
komunikačních a informačních systémů Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a toto oddělení už dva roky řídí.
Je držitelem mnoha ocenění a svým přístupem k plnění úkolů
je vzorem pro ostatní kolegy. Svojí prací významně přispívá
k rozvoji komunikačních technologií nejen v oblasti jednotek
požární ochrany.

Jiří Somerauer
Je nejdéle sloužícím policistou krajského ředitelství s délkou
praxe přes 41 let. Na územním odboru Havlíčkův Brod se věnuje
problematice drogové kriminality a trestné činnosti majetkového
charakteru. Celoživotním nasazením pro službu, které věnuje svůj
volný čas, výbornými charakterovými vlastnostmi a zkušenostmi
je mezi kolegy uznávaným a oblíbeným policistou. Medaile oceňuje
jeho celoživotní práci pro společnost.

Radek Kadlec
Mezi profesionální hasiče se zařadil v roce 1999 a pracuje na pozici
technik chemické služby. Vedle profesionálních povinností se
věnuje i dobrovolným hasičům, kde pomáhá vychovávat a odborně
připravovat celou řadu svých kolegů v různých odbornostech –
zaměřuje se především na nositele dýchacích technicky a techniky
chemické služby. Organizuje soutěže dospělých v požárním sportu,
pro který nadchl i své dvě dcery. Je spolehlivý, odborně zdatný
a oblíbený.

Leoš Švarc
V aktivní službě působí 30 let, dnes na pozici vedoucího odboru
cizinecké policie krajského ředitelství. V roce 2010 výraznou

Jaromír Říha
Pro krajské hasiče pracuje už 40 let. Jeho velitel na stanici v Ledči
nad Sázavou ho zná jako rozhodného a spolehlivého kolegu, který
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je aktuálně na pozici velitele družstva. Při zásazích i výcviku
vystupuje rozhodně a využívá nasbíraných zkušeností, jež sbor
využívá hlavně při mimořádných událostech. Svou vysokou mírou
profesionality přispívá k dobrému jménu Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina.

OCENĚNÍ PŘÍSLUŠNÍCI SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KRAJE VYSOČINA
Miloš Mach
Už 53 let je dobrovolným hasičem, který se ve svém volném čase
věnoval péči o požární techniku. Mezi dobrovolnými hasiči zastával
celou řadu vedoucích funkcí. Hasičem byl i ve svém povolání, neboť
až do roku 1999 byl profesionálem závodního požárního útvaru
ZGK Třebíč – Borovina. Záslužnou medaili II. stupně převezme za
budování dobrého jména Sboru dobrovolných hasičů.
Jaroslav Němec
Je aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů Ždírec nad Sázavou. Nemalou měrou se zasloužil o investiční rozvoj této jednotky,
pořízení zásahového vozidla a technického vybavení. Aktivně se
podílel na zrodu a zahájení činnosti jednotky ve městě. Je nositelem
řady vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Josef Smejkal
56 let je členem Sboru dobrovolných hasičů v Jamném. Prošel
mnoha pozicemi, do roku 2000 vykonával funkci předsedy kontrolní
a revizní rady Sdružení pro celou Českou republiku a dnes je jednatelem a zapisovatelem hasičského okresu. Je odborníkem v ekonomické
problematice napříč celou strukturou dobrovolného hasičstva.
František Syrovátka
Pro sbor dobrovolných hasičů nejen v Počátkách nenahraditelná
osobnost při práci s mládeží, a tedy nastupující generací. Cokoli
si představíte a kdekoli byste hledali dobrovolné hasiče, tam by
figurovalo jméno Františka Syrovátky. Jeho přátelé oceňují jeho
starost o techniku, schopnost získat novou nebo starou opravit.
Aktivně spolupořádá festival hasičských dechových hudeb. Medaile
je oceněním času Františka Syrovátky, který se za celou svou kariéru věnoval druhým. Jeho kolegové a přátelé si ho váží, protože je
hasič tělem i duší.
Robert Válal
Dobrovolný hasič, ale především zakladatel společnosti Požární
bezpečnost, jež se za deset let své existence stala špičkou ve svém
oboru s hustou sítí obchodních středisek. Firma patří k velkým
podporovatelům dobrovolných hasičů – po finanční i materiální
stránce. Výrazně přispívá k rozvoji dobrovolného hasičského hnutí.
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CIVILNÍ OSOBY OCENĚNÉ ZA NASAZENÍ VLASTNÍHO
ŽIVOTA PŘI ZÁCHRANĚ CIZÍ OSOBY
(OCENĚNÍ ZÁSLUŽNOU MEDAILÍ I. STUPNĚ)
Lubomír Kubeš
V červenci loňského roku zachránil v Jihlavě dvoučlennou posádku
osobního vozu, jehož řidič upadl do šoku. Společně s dalšími přihlížejícími spoluobčany pomohl vyprostit řidiče i jeho zraněnou spolujezdkyni. Okamžitě po tomto úkonu začalo havarované vozidlo hořet.
Lubomír Kubeš nehodu stačil ohlásit na linku 158 a na místě nehody
vyčkal do příjezdu zdravotnické záchranné sužby. Jako poděkování
za lidskou všímavost a záchranu lidského života s nasazením toho
svého přijal medaili od hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka.
Milan Krupička
Jeho hrdinský čin nominovaly na záslužnou medaili I. stupně Kraje
Vysočina hned dvě složky integrovaného záchranného systému.
V červenci loňského roku mezi Červenou Hospodou a Třebíčí
pomohl mladé řidičce, která nezvládla řízení a v protisměru se
střetla s jiným osobním vozidlem. Její vozidlo začalo okamžitě
hořet. Milan Krupička v místě nehody projížděl na své pravidelné
autobusové lince, okamžitě zastavil, řidičku z hořícího vozidla
vyprostil a vozidlo s chladnou hlavou sám uhasil.
Eva Vlasáková, Klára Hrstková a Adéla Dlouhá
Studentky Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotní Třebíč byly v rámci svého osobního volna v březnu
letošního roku svědky brutálního fyzického napadení 18letého
mladíka, kterého dvojice mužů surově zbila a hodila do rybníka
před jejich domovem mládeže. Z kamerového systému bylo patrné,
že incident viděla i jiná veřejnost venčící psy před domovem mládeže, ovšem nikdo kromě mladých slečen mladíkovi nebyl ochoten
pomoci, nikdo nezavolal pomoc. Slečny mladíka vytáhly z vody,
poskytly mu první pomoc a přivolaly záchranku. Policie šetří tento
trestný čin jako výtržnictví. Medaile prvního stupně jsou poklonou
za projevenou statečnost.
Slavnostním večerem v Horáckém divadle Jihlava provázela Jana
Vránová a hudební dárek pozvaným hostům předala zpěvačka
s inspirativním hlasem Lenka Malá a její doprovodná skupina.
Kraj Vysočina uděluje Záslužné medaile od roku 2008. Dosud je
obdrželo 197 osob. Pozvání na slavnostní dekorování přijali také
ředitelka ZZS Kraje Vysočina Vladislava Filová, ředitel Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina Radek Malíř, ředitel Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina Petr Beneš a také krajský
starosta sboru dobrovolných hasičů Čech a Moravy Jan Slámečka.
 Monika Brothánková, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz

NEJVÍCE HLASŮ V SOUTĚŽI ZLATÁ JEŘABINA 2015
ZÍSKALY FOLKOVÉ PRÁZDNINY
A RESTAUROVÁNÍ VARHAN V OSOVÉ BÍTÝŠCE
Hlasování veřejnosti letos na pomyslná první místa ankety Zlatá
jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2015 v kategoriích Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví vyneslo akci Městského kulturního střediska Náměšť nad Oslavou Folkové prázdniny

a restaurování varhan v kostele sv. Jakuba Staršího v Osové Bítýšce.
„Jednotlivé veřejně posuzované aktivity obou kategorií letošní
ankety si dohromady připsaly celkem přes osm a půl tisíce hlasů,
což je o zhruba 1 100 hlasů více než v minulém roce,“ pochvaluje si
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zájem veřejnosti o kulturní dění v regionu radní Kraje Vysočina pro
oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina udělilo na svém květnovém zasedání
Cenu Kraje Vysočina za Kulturní počin roku 2015.
Finanční odměnu, kterou získávají vždy tři nejoblíbenější kulturní
počiny v každé kategorii, schválila rada kraje na jednom ze svých
dubnových zasedání.

VÝSLEDKY ANKETY ZLATÁ JEŘABINA 2015
|

Kategorie: Kulturní aktivita

1. Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou (finanční
odměna 30 tisíc korun)
Folkové prázdniny trvají osm dní a jsou neobyčejným hudebním festivalem. Ocenění patří Městskému kulturnímu středisku
v Náměšti nad Oslavou, které prázdniny organizuje. Více na
www.folkoveprazdniny.cz.
2. Noc na Karlštejně – Roštejn (finanční odměna 20 tisíc korun)
Projekt členů Divadelního souboru Karla Čapka Třešť a Skupiny historického šermu Hebrix Třešť získal 369 hlasů. Celkem
už členové odehráli třicet repríz po celém Česku a pravidelně
vystupují právě na hradě Roštejn nebo na zámku v Telči. Více na
www.noc-na-karlstejne.eu a www.dscapek.cz.
3. Trampský širák – Hanesův mlýn u Štoků (finanční odměna
10 tisíc korun)
Trampský širák získal letos 310 hlasů. Stejně jako za rok 2014 získal
i za rok 2015 třetí místo v této kategorii. Festival v roce 2015, kdy
byl hlavním hvězdou Karel Gott, navštívilo přibližně 8 500 diváků.
Více na www.trampskysirak.cz.
|

Kategorie: Péče o kulturní dědictví

1. Restaurování varhan v kostele sv. Jakuba Staršího v Osové
Bítýšce (finanční odměna 30 tisíc korun)
Jednomanuální mechanické varhany z dílny Františka Svítila mladšího z roku 1872 byly masivně napadeny červotočem a zároveň roky
nespatřily ani známku údržby. Důkladná rekonstrukce špičkového
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odborníka Dalibora Michka vzácný nástroj zachránila a ten opět
může sloužit účastníkům bohoslužeb i při pořádání varhanních koncertů. Na financování restaurování se ve velké míře podílela Obec
Osová Bítýška a přispěla i dotace na obnovu kulturních památek
z rozpočtu Kraje Vysočina. Obnova varhan v majetku Římskokatolické farnosti Osová Bítýška získala 609 hlasů.
2. Obnova terasy zámku se zimní zahradou v Náměšti nad
Oslavou (finanční odměna 20 tisíc korun)
V roce 2015 byla provedena komplexní obnova teras a konstrukce
bývalé zimní zahrady na jižní straně hlavní zámecké budovy zámku
v Náměšti nad Oslavou. Renovace navrátila této části zámku původní
podobu z konce 19. století včetně repliky původní dlažby i obnovy
litinového roštu původního vytápění a součástí prací bylo i obnovení
původního prosklení. Akce byla financována z investičního programu
Ministerstva kultury ČR a vyžádala si celkové náklady ve výši téměř
5 milionů korun. Cenu za 501 obdržených hlasů získal Národní
památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích.
3. Obnova mobiliáře v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře ve Žďáře nad Sázavou (finanční odměna 10 tisíc korun)
V roce 2015 pokračovaly práce na celkové dlouhodobé architektonické a umělecké obnově poutního areálu. Restaurátor Miroslav
Šach a akademický malíř Jiří Štourač se zaměřili na mobiliář kostela.
Obnovili a elektrifikovali deset bohatě řezaných konzolových zrcadlových svícnů v úrovni prvního ochozu, dále nástěnné konzolové svícny
a pět závěsných luceren ve tvaru hvězdy v přízemí objektu. Restaurátoři pracovali i na nástěnných dekorativních malbách na hlavních
pilířích v přízemí interiéru kostela, které byly stejně jako ostatní
prvky ve velice špatném stavu. Na celkových téměř 900tisícových
nákladech se podílel Kraj Vysočina částkou 350 tisíc a Město Žďár
nad Sázavou 250 tisíci. Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou
II, která má kostel v majetkové správě, získala za obnovu 463 hlasů
a za třetí místo ve své kategorii deset tisíc korun.
 Tereza Prokešová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 260, e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz
 Dita Marešová, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 531, e-mail: maresova.d@kr-vysocina.cz

OCENĚNÍ SKUTEK ROKU 2015 ZÍSKAJÍ
ČTYŘI DOBROVOLNÍCI A PĚT PRÁVNICKÝCH OSOB
Květnové Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo také ocenění
v soutěži Skutek roku 2015. Cílem části veřejné ankety je vzbudit
zájem široké veřejnosti o dobrovolné aktivity, jež se týkají rozvoje
Vysočiny, a zároveň snaha ocenit ty, kteří se v těchto oblastech
angažují. V kategorii fyzických osob vybírali vítěze hlasující z řad
veřejnosti. V oblasti životního prostředí ocenili za propagaci včelařství Václava Kose ze střediska ekologické výchovy Mravenec

v Pelhřimově nebo Ondřeje Slavičínského za pořádání Vánočního
benefičního koncertu na podporu neziskových organizací. V případě
kategorie právnických osob vybírala oceněné odborná porota. V sociálně-zdravotní oblasti zvolila vítězem obecně prospěšnou společnost
Portimo za benefiční plavbu s názvem Jsme na jedné lodi, musíme
si pomáhat. Vítězným projektem je i projekt Pomožky.cz: Když
ponožky pomáhají, který vzešel z nápadu společnosti Smart Family.

Vítězné projekty kategorie fyzických osob
1 – Sociálně-zdravotní oblast
Pořadí Oceněná osoba
Popis aktivity
Ondřej Slavičínský
Se svou rodinou ve spolupráci s Městem Horní Cerekev pořádá každým rokem v předvánočním čase
1.
Vánoční benefiční koncert na podporu nějaké neziskové organizace.
Horní Cerekev
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2 – Životní prostředí
Pořadí Oceněná osoba
Václav Kos
1.
Pelhřimov

Propagace včelařství a práce v ochraně přírody ve středisku ekologické výchovy Mravenec
v Pelhřimově.

3 – Volný čas dětí a mládeže
Pořadí Oceněná osoba

Popis aktivity

1.

Jarmila Fraiová
Žďár nad Sázavou

4 – Poradenství, osvěta, vzdělávání
Pořadí Oceněná osoba
1.

Helena Švecová
Velké Meziříčí
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Popis aktivity

Jarmila Fraiová je dlouholetá realizátorka volnočasových aktivit mládeže pro klub Úsměv od jeho
založení. Zajišťuje sportovní, kulturní aktivity, hippoterapii, canisterapii, pobytové akce, tvořivé dílny
i zájezdy pro děti. To vše rodinám s dětmi se zdravotním postižením přináší do jejich života hodně radosti.

Popis aktivity
Od roku 2002 je předsedkyní Vlastivědné a genealogické společnosti při JUPITER clubu ve Velkém
Meziříčí. Klub v jejím zastoupení pořádá přednášky, besedy, zájezdy a exkurze, spolupracuje
s místním regionálním muzeem a pobočkou Státního archivu ve Velkém Meziříčí.

Vítězné projekty kategorie právnických osob
1 – Sociálně-zdravotní oblast
Pořadí Organizace
1.

Portimo, o. p. s.
Nové Město na Moravě

2 – Ekonomická oblast
Pořadí Organizace
1.

Smart Family, s. r. o.
Rovná

Popis aktivity
Společnost pořádá benefiční akci s názvem Jsme na jedné lodi, musíme si pomáhat. V říjnu minulého
roku přispěl zábavný program k výběru 60 tisíc korun, které Centrum prevence CéPéčko využije
na přípravu deseti zážitkových preventivních programů dětem ve školách na Novoměstsku.

Popis aktivity
Projekt Pomožky.cz: Když ponožky pomáhají. Ponožky pletou ženy, které se dostaly do obtížné
životní situace, a mají tak možnost si přivydělat. Projekt v současnosti podporuje zhruba deset žen –
například dlouhodobě nezaměstnaných, samoživitelek, vdov nebo důchodkyň.

3 – Oblast sídel, staveb a bydlení
Pořadí Organizace
1.

Obec Dobroutov

Popis aktivity
Místní z Dobroutova v čele se starostou Václavem Vavrouškem postavili svépomocí novou kapli. Stavět ji
začali v květnu 2013 a z dobrovolných darů obyvatel i firem na ni během tří let vybrali 280 tisíc korun.

4 – Oblast životního prostředí
Pořadí Organizace
1.

Chaloupky, zemědělské
družstvo
Zašovice

Popis aktivity
Propojení ekologického farmaření s výukou na farmě v Zašovicích.

5 – Oblast vzdělávání
Pořadí Organizace
1.

Střední škola průmyslová,
technická a automobilní
Jihlava

Popis aktivity
Uspořádání mezinárodní konference Enersol 2015, která se zabývá obnovitelnými zdroji energie,
úsporami energie, snižováním emisí v dopravě a celkově životním prostředím. Kromě reprezentantů
ČR se konference zúčastní i soutěžící žáci ze Slovenska, Rakouska, Německa a Slovinska.

Slavnostní vyhlášení a předání darů vítězům anket Zlatá jeřabina
2015 a Skutek roku 2015 se uskuteční 6. června 2016 na Zámku
Světlá nad Sázavou.

 Monika Brothánková, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz
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KRAJSKÝ ÚŘAD PROJEDNÁVÁ AKTUALIZACE ZÁSAD
ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA
Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor územního plánování
a stavebního řádu, jako pořizovatel Aktualizace č. 2 a Aktualizace č. 3 Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina (dále též
„ZÚR KrV“) oznámil veřejné
projednání návrhů obou aktualizací. Ve středu 15. června
2016, a to od 10.00 hod., se
uskuteční veřejné projednání
návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR
KrV a od 13.00 hod. veřejné
projednání návrhu Aktualizace
č. 3 ZÚR KrV. Obě projednání
se uskuteční v kongresovém
sále Krajského úřadu Kraje
Vysočina.
Všechny obce kraje, sousední
obce i veřejnost byly o termínu
konání veřejných projednání
informovány prostřednictvím

veřejných v yhlášek, k teré
byly obcím zaslány v polovině
května se žádostí o zveřejnění
této veřejné vyhlášky na svých
úředních deskách včetně elektronických. Do sedmi dnů ode
dne veřejného projednání (tedy
do 22. června 2016) mohou
dotčené obce, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti podat
námitky proti návrhu aktualizací a ve stejné lhůtě může
každý uplatnit připomínky
a dotčené orgány a MMR stanoviska k částem řešení, které byly
od společného jednání změněny.
Námitky, stanoviska a připomínky se uplatňují písemně.
Dokumentace návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR KrV zapracovala
požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR ve

znění Aktualizace č. 1, která je
nadřazenou dokumentací zásad
územního rozvoje. Principiálně
jde o řešení nadmístních priorit
a záměrů. Návrh Aktualizace
č. 3 je zpracována na žádost
oprávněného investora – Krajské správy a údržby silnic Vysočina – a řeší záměry tří přeložek
silnic: 1) silnice II/602 jižně od
Jihlavy, 2) silnice II/602 obchvat
Velkého Beranova a 3) silnice
II/405 obchvat Okříšek s napojením průmyslové zóny Okříšky
– Přibyslavice – Nová Ves.
Součástí návrhu obou aktualizací je Vyhodnocení vlivu
navržených změn na udržitelný
rozvoj území.
Do návrhu aktualizací je možné
nahlédnout od 12. května 2016
do 22. června 2016 na odboru

územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Kraje Vysočina a dále na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz na portálu územního plánování a stavebního
řádu → Oddělení územního
plánování → Územ ně plánovací dokumentace K raje
Vysočina → Aktualizace č. 2
Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina → Dokumentace pro
veřejné projednání a Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina → Dokumentace pro veřejné projednání.
 Lenka Ryšavá,
odbor územního plánování
a stavebního řádu,
tel.: 564 602 270,
e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Zadávání veřejných zakázek
V částce 51/2016 Sbírky zákonů vydané dne 29. 4. 2016 byl pod č. 134
publikován zákon o zadávání veřejných zakázek.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2016 (část 18. 4. 2017, 1. 10. 2017,
1. 10. 2018, 18. 10. 2018).
V částce 51/2016 Sbírky zákonů vydané dne 29. 4. 2016 byl pod č. 135
publikován zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2016.

zákona zjednodušuje proceduru uznávání odborné kvalifikace
cizinců pomocí evropského profesního průkazu (elektronický doklad,
který je vydán v ČR jako domovském členském státě nebo v jiném
členském státě a v ČR akceptován pro dočasný či příležitostný výkon
předmětné činnosti nebo jehož vydáním v ČR jako hostitelském
členském státě je uznána odborná kvalifikace pro usazení nebo
ověřena odborná kvalifikace pro dočasný nebo příležitostný výkon
předmětné činnosti s vlivem na život, zdraví a bezpečnost osob).
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2016 (část 1. 9. 2016).

Vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
a zastupitelstev krajů
V částce 54/2016 Sbírky zákonů vydané dne 6. 5. 2016 bylo pod
č. 138 publikováno rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení
voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb
do zastupitelstev krajů.
Prezident republiky tímto vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České
republiky a zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání na pátek
7. října 2016 a sobotu 8. října 2016.

Velká rozpočtová pravidla
V částce 49/2016 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2016 byl pod č. 128
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Cílem novely zákona je rozšířit výčet subjektů státní pokladny.
Všeobecná zdravotní pojišťovna, další zdravotní pojišťovny a svazy
zdravotních pojišťoven, dále veřejné výzkumné instituce a Správa
železniční dopravní cesty budou muset vést všechny své účty pouze
v ČNB. Územní samosprávné celky, dobrovolné svazy obcí, Regionální rady regionů soudržnosti a veřejné vysoké školy budou přijímat
dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, případně
státních fondů a Národního fondu na účty podřízené státní pokladně.
Zákon nabývá účinnosti dnem 10. 5. 2016.

Uznávání odborné kvalifikace
V částce 49/2016 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2016 byl pod č. 126
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání
odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o
změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Cílem novely zákona je zajistit jednotnou aplikaci obecného a sektorového systému uznávání odborných kvalifikací v ČR. Novela

Daně z příjmů
V částce 49/2016 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2016 byl pod č. 125
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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Novela zákona zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé
další dítě a provádí transpozice změn směrnice 2011/96/EU
o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností
z různých členských států (tzv. dividendové směrnice), provedené
směrnicemi 2014/86/EU a 2015/121/EU.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2016.
Poskytování dávek ZTP
V částce 55/2016 Sbírky zákonů vydané dne 6. 5. 2016 byl pod
č. 140 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem novely zákona je umožnit pořízení zvláštní pomůcky pro
postižené dítě, jež není zanedbatelné majetkové hodnoty, bez
souhlasu soudu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 21. 5. 2016.
Památková péče
V částce 49/2016 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2016 byl pod
č. 127 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavním cílem novely zákona je doplnit formu, kterou bude
Ministerstvo kultury zmocněno prohlašovat památkové zóny,
a to opatřením obecné povahy podle části šesté správního
řádu. Současně novela zákona obsahuje přechodné ustanovení
stanovující postup i pro změny všech památkových zón prohlášených v minulosti prostřednictvím vyhlášek jak Ministerstva
kultury, tak vyhlášek či nařízení krajských národních výborů.
Do budoucna tedy budou všechny dosavadní právní předpisy,
jimiž byly prohlášeny stávající památkové zóny, měněny formou
opatření obecné povahy.
Zákon nabývá účinnosti dnem 10. 5. 2016.
SFDI
V částce 49/2016 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2016 byl pod
č. 129 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb.,
o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona rozšiřuje účel SFDI tak, aby mohl ze svého rozpočtu
financovat větší okruh činností (což má odstranit problémy při
čerpání prostředků z unijních zdrojů); například u silnic a dálnic
se možnost financování rozšiřuje i na jejich správu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 10. 5. 2016.
Vysoké školy
V částce 53/2016 Sbírky zákonů vydané dne 2. 5. 2016 byl pod
č. 137 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony.
Novela zákona zavádí nový systém hodnocení kvality VŠ a provazuje jej s činností Národního akreditačního úřadu pro vysoké
školství; upravuje nová pravidla akreditace studijních programů
a zavedením systému institucionální akreditace; mění podmínky
pro výkon činnosti zahraničních vysokých škol a jejich poboček
v ČR; reguluje podmínky řízení o vyslovení neplatnosti vykonání
státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce
a o vyslovení neplatnosti jmenování docentem.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016 (část 17. 5. 2016).
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Audiovize
V částce 54/2016 Sbírky zákonů vydané dne 6. 5. 2016 byl pod č. 139
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Cílem novely zákona je zajištění dostatečných a stabilních finančních
prostředků na podporu kinematografie pro Státní fond kinematografie.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení (část 1. 1. 2017).
Volby do Parlamentu ČR
V částce 44/2016 Sbírky zákonů vydané dne 13. 4. 2016 byl pod č. 114
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony.
Novela zákona provádí změny vymezení senátních volebních
obvodů, ve kterých došlo k poklesu nebo zvýšení počtu obyvatel
mimo zákonem stanovený koeficient a ke změnám v souvislosti
se zrušením vojenského újezdu Brdy a zmenšení území ostatních
vojenských újezdů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Rybářství
V částce 48/2016 Sbírky zákonů vydané dne 19. 4. 2016 byla pod
č. 123 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004
Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných
zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. 6. 2016 (část 1. 1. 2017).
Prohlídky a emise vozidel
V částce 50/2016 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2016 byla pod
č. 132 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001
Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Technické silniční kontroly
V částce 50/2016 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2016 byla pod
č. 133 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb.,
o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav
v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických
silničních kontrolách).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
BOZP na staveništích
V částce 52/2016 Sbírky zákonů vydané dne 29. 4. 2016 bylo pod
č. 136 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006
Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2016.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu,
tel.: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2016 konaného dne 10. 5. 2016
Usnesení 0183/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 2, zdrželi se 4.
Usnesení 0184/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje volí PaedDr.
Ladislava Jirků a Lubomíra Drápelu ověřovateli zápisu ze zasedání
zastupitelstva kraje č. 3/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0185/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0186/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0187/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci dle materiálu ZK03-2016-04, př. 1, rozhoduje uzavřít smlouvu o spolupráci dle
materiálu ZK-03-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0188/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-201605, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0189/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce
a ve výši dle materiálu ZK-03-2016-06, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2016-06, př. 2 *
schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
dle materiálu ZK-03-2016-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0190/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Českokrumlovské prohlášení dle materiálu ZK-03-201607, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 8. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0191/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace o projektu česko-rakouské knihy o historii/didaktické
učební pomůcky k výuce dějepisu dle materiálu ZK-03-2016-08,

prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-03-2016-08, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 1. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Usnesení 0192/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, dotaci obcím v celkové výši 4 689 500 Kč
za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí dle materiálu
ZK-03-2016-09, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-03-2016-09, př. 4 * zamítnout žádost obce,
která nesplnila podmínky stanovené Zásadami Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina
na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016 dle
mat. ZK-03-2016-09, př. 5, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana –
dobrovolná část, o částku 389 500 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 389 500 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0193/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
připojit se k prohlášení Silná obnovená regionální politika pro
všechny regiony po roce 2020 dle materiálu ZK-03-2016-10, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 3, zdrželi se 3.
Usnesení 0194/03/2016/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58
odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním
mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní
údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové
Město na Moravě, příspěvkové organizace, termín: 25. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0195/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
devátý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina
s názvem Bezpečná nemocnice, bere na vědomí text vyhlášení
celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených
projektů dle materiálu ZK-03-2016-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana,
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Usnesení 0196/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí
s realizací rozšířeného projektu Modernizace perinatologického
centra II. stupně a dalších oborů návazné péče Nemocnice Havlíčkův
Brod, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného
regionálního operačního programu, schvaluje finanční závazek
Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt Modernizace
perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souladu
s materiálem ZK-03-2016-85, př. 1, předkládaný do Integrovaného
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regionálního operačního programu, ve výši 89,5 mil. Kč poskytnutím
zápůjčky včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před
obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové
organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor
majetkový, termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0197/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí
s realizací plánovaného projektu Modernizace a obnova
zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov,
příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného
regionálního operačního programu, schvaluje finanční závazek
Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt Modernizace
a obnova zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov,
příspěvkové organizace, v souladu s materiálem ZK-03-2016-86,
př. 2, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního
programu, v celkové výši 90,5 mil. Kč poskytnutím zápůjčky
včetně průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb
z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za
předpokladu, že bude projekt schválen řídicím orgánem.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové
organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín:
10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0198/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt
Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou
péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné
péče realizovaný Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou
organizací, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního
programu, ve zbývající výši 52 mil. Kč poskytnutím zápůjčky včetně
závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb
z Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický,
termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0199/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období
leden–březen 2016 dle materiálu ZK-03-2016-15, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 31. května 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0200/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 566S/2016 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 za
podmínek v ní uvedených dle materiálu ZK-03-2016-16, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0201/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu ZK-03-2016-17, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ, ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0202/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemek par. č. 3512 – ostatní plocha, silnice,
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o výměře 392 m 2 v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Lesy České
republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec
Králové, do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 22 500 Kč dle kupní
smlouvy dle materiálu ZK-03-2016-18, př. 1, schvaluje dodatek
č. 1430 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2013-18, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0203/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1419/50 o výměře 116 m 2, par.
č. 1419/51 o výměře 3 m 2 a par. č. 1419/52 o výměře 75 m 2
oddělené z pozemku par. č. 1419/1, pozemek par. č. 1419/53
o výměře 2 m2 oddělený z pozemku par. č. 1419/6 a pozemek par.
č. 1419/54 o výměře 27 m2 oddělený z pozemku par. č. 1419/16,
vše dle geometrického plánu 570-408/2015, v k. ú. a obci Hybrálec
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Hybrálec,
schvaluje dodatek č. 1431 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032016-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0204/03/2016/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-03-2016-20, př. 1, za
dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0205/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1
v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako
budoucím prodávajícím a společnosti E. ON Česká republika, s. r. o.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím
kupujícím za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0206/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/8 k pozemkům par.
č. 1638/21 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 131 m2
a par. č. 1638/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 289
m2 v k. ú. Radošov od Zemědělského družstva Kouty, IČ: 00139696,
se sídlem Kouty 97, PSČ 675 08, do vlastnictví Kraje Vysočina za
kupní cenu 50 Kč/m2, schvaluje dodatek č. 1432 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2016-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0207/03/2016/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. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0208/03/2016/ZK – Tento materiál není s odkazem
na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0209/03/2016/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0210/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2016-26, př.
1, v k. ú. Slavkovice z vlastnictví Města Nové Město na Moravě do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1435 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2016-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0211/03/2016/ZK – Tento materiál není s odkazem
na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0212/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 1221/8 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 18 m 2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou
z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany se sídlem Tychonova 1,
160 01 Praha 6, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle
materiálu ZK-03-2016-28, př. 1, schvaluje dodatek č. 1436 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2016-28, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0213/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městem Světlá nad Sázavou
souhlasná prohlášení, ve kterých: * Kraj Vysočina uznává
vlastnické právo Města Světlá nad Sázavou ke stavbě objektu bez
č. p. nacházejícího se na pozemku par. č. 47/13 v k. ú. Světlá nad
Sázavou, který v minulosti sloužil jako hlavní předávací stanice
tepla * Město Světlá nad Sázavou uznává vlastnické právo Kraje
Vysočina ke stavbě chodníku nacházejícího se na pozemcích par.
č. 47/1 – ost. plocha, zeleň, par. č. 47/18 – ost. plocha, zeleň, a par.
č. 47/23 – ost. plocha, zeleň, v k. ú.a obci Světlá nad Sázavou
s tím, že po vyhotovení geometrického plánu bude provedeno
majetkoprávní vypořádání a Kraj Vysočina, resp. Akademie – Vyšší
odborná škola, Gymnázium a Střední škola uměleckoprůmyslová
Světlá nad Sázavou, povede stavbu tohoto chodníku ve své evidenci.
odpovědnost: OM, termín: 30. září 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0214/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1354 – ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 412 m 2 v k. ú. a obci Heraltice z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Městyse Heraltice, schvaluje dodatek
č. 1437 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2016-30, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 30. září 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0215/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na pozemky v k. ú.
Nové Veselí včetně staveb silničního tělesa komunikací úseků silnic
č. III/35311 ve staničení 0,000–1,150 (délka 1,150 km) a II/353 ve
staničení 40,975–42,000 (délka 1,025 km) na těchto pozemcích se
nacházejících dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2016-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0216/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2016-32, 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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0217/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2421/38 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 166 m 2 a par. č. 2421/39 – ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře 3 m2, oddělené GP č. 3698-103/2015
z pozemku par. č. 2421/1 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Města Humpolec, schvaluje dodatek
č. 1438 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2016-33, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 30. září 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0218/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru
nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje
Vysočina v rozsahu materiálu ZK-03-2016-34, př. 1, za dohodnutou
kupní cenu ve výši 60 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0219/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 841/3 o výměře 17 m2 oddělený
z pozemku par. č. 841/1 dle geometrického plánu č. 197-239/2015 v k.
ú. Pravíkov a obci Kamenice nad Lipou z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví společnosti E. ON Česká republika, s. r. o., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 6 800 Kč a za podmínky, že kupující
uhradí DPH a vyhotovení znaleckého posudku, schvaluje dodatek
č. 1439 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2016-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0220/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 900/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
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o výměře 147 m2 v k. ú. a obci Milešín z vlastnictví České republiky
a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní
podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6,
Řepy, IČ: 00016918, do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou
kupní cenu 5 145 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého
posudku ve výši 2 287 Kč a úhradu za podání návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0221/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného
a oprávněným hospodařit s majetkem státu – Povodím Moravy,
s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, na straně budoucího
povinného, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
dle materiálu ZK-03-2016-37, př. 1, pro stavební akci II/404 Luka
nad Jihlavou – křiž. s II/602.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0222/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0123/02/2011/ZK tak, že materiál ZK-02-2011-52,
př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-03-2016-38, př. 1, a materiál ZK02-2011-52, př. 2, se nahrazuje materiálem ZK-03-2016-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0223/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít s Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 601 75
Brno, IČ: 70890013, smlouvu o zřízení služebnosti na části pozemků
par. č. 1248/1 v k. ú. Jimramov a par. č. 811/2 v k. ú. Trhonice
v rozsahu GP č. J415,T203-122/2014, ve prospěch Kraje Vysočina,
a to za podmínek uvedených v materiálu ZK-03-2016-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0224/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 206/2 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 98 m2 v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Lány, schvaluje
Dodatek č. 1440 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2016-40,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0225/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 3174/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví PSJ, a. s., se sídlem
Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČ: 35337220, do vlastnictví
Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 17 100 Kč s tím,
že Kraj Vysočina bude poplatníkem daně z nabytí nemovité věci.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0226/03/2016/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.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0227/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0120/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 tak, že
materiál ZK-02-2016-53, př. 2, se nahradí materiálem ZK-03-201644, př. 1, a materiál ZK-02-2016-53, př. 6, se nahradí materiálem
ZK-03-2016-44, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0228/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky: * od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru
nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu
ZK-03-2016-45, př. 1, do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši
50 Kč/m2 * darem z vlastnictví měst a obcí do vlastnictví kraje
v rozsahu dle materiálu ZK-03-2016-45, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0229/03/2016/ZK – Tento materiál není s odkazem
na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0230/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
nabyvatelů v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-03-201647, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0231/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse
Vilémov z pozemku par. č. 1527/3 geometrickým plánem číslo
365-300/2015 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 1527/5
– ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
* nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky v rozsahu
a za podmínek dle materiálu ZK-03-2016-48, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv,
schvaluje dodatek č. 1442 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032016-48, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0232/03/2016/ZK – Tento materiál není s odkazem
na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OM, termín: 30. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0233/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 173/2 o výměře 186 m2, pozemek par.
č. 175/2 o výměře 182 m2, pozemek par. č. 175/3 o výměře 200 m2,
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vše položka Ostatní plocha, v k. ú a obci Třebíč, z vlastnictví Města
Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0234/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 2034/40 – ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 46 m 2 vzniklý GP č. 294-1244/2014 z pozemku par.
č. 2034/1 v k. ú. Tis u Habrů z vlastnictví Obce Tis do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1443 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, dle
materiálu ZK-03-2016-51, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 30. července 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0235/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2016-52, př. 1,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Velké Meziříčí
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2016-52, př. 2,
z vlastnictví Města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje * dodatek č. 1444 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2016-52, př. 3 * dodatek č. 1445 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2016-52, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0236/03/2016/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. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0237/03/2016/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. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0238/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemek st. par. č. 371 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
302 m2, jehož součástí je budova č. p. 327, a dále pozemky par.
č. 1998/6 – zahrada o výměře 958 m2 a par. č. 2099/5 – zahrada
o výměře 554 m2 a par. č. 2072/14 – zahrada o výměře 113 m2
v k. ú. Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou
do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 1 773 450 Kč
dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2016-55, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0239/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách, popř. smlouvy
o budoucích darovacích smlouvách mezi Krajem Vysočina jako
budoucím kupujícím, popř. budoucím obdarovaným, a vlastníky
pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv
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jako budoucími prodávajícími, popř. budoucími darujícími, na části
pozemků dotčených stavbou II/602 Jihlava – JV obchvat v rozsahu,
způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-03-2016-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0240/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2015
fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2016-56, př. 1,
a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2016-56, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0241/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti
bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy
venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-032016-57, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu ZK-03-2016-57,
př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2016-57,
př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0242/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-03-2016-58, př. 1,
schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických
rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 410 000 Kč na zvláštní
účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu AMOD v případě,
že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány
průběžně dle aktuálních potřeb projektu, prohlašuje skutečnosti
uvedené v materiálu ZK-03-2016-58, př. 2.
odpovědnost: ORR, ODSH, termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0243/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost,
o částku 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 400 000 Kč * poskytnout dotaci
ve výši 1 000 000 Kč spolku Aeroklub Chotěboř se sídlem Chotěboř,
IČ: 00528528 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK03-2016-59, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0244/03/2016/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-032016-60, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-03-201660, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: květen 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0245/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje
(položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových
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organizací) o částku 2 350 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky
poskytnuté Vysočině Education, školskému zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám,
příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu M00201
EDU.ECO.NET a převedení této částky do Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0246/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení
žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 – Excelence
středních škol 2015 v celkové výši 1 333 181 Kč organizacím
uvedeným v materiálu ZK-03-2016-62, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: květen 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0247/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt C4PE
organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
příspěvková organizace, do výše 4 000 000 Kč za podmínky, že
poskytovatel dotace schválí projektový záměr C4PE * finanční
závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt C4PE organizace
Střední průmyslová škola Třebíč do výše 3 200 000 Kč za
podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr
C4PE * finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt
BIG organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
příspěvková organizace, do výše 7 000 000 Kč za podmínky, že
poskytovatel dotace schválí projektový záměr BIG.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0248/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
neposkytnout dotaci ve výši 1 334 500 Kč společnosti VEREMI
CZ, s. r. o., se sídlem Orlí 517/22, 602 00 Brno, IČ: 29195217.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0249/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
neposkytnout dotaci subjektu na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-03-2016-65, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0250/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-03-2016-66, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu
ZK-03-2016-66, př. 2 * neposkytnout dotaci subjektům na projekt
a ve výši dle materiálu ZK-03-2016-66, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0251/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-03-2016-67, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům na projekt
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a ve výši dle materiálu ZK-03-2016-67, př. 2 * rozhodnout uzavřít
veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2016-67, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0252/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova
kulturních památek, v souladu se zásadami žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-03-2016-68, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
se žadateli dle materiálu ZK-03-2016-68, př. 3 * neposkytnout
dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních
památek, v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu
ZK-03-2016-68, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0253/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch,
provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK03-2016-69, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli
turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2016-69,
př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0254/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje Ceny
Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2015 dle materiálu ZK-032016-70, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0255/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova
kulturních památek, v souladu se zásadami žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-03-2016-71, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
se žadateli dle materiálu ZK-03-2016-71, př. 3 * neposkytnout
dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních
památek, v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu
ZK-03-2016-71, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0256/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Památkově
chráněná území 2016 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-201672, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu
ZK-03-2016-72, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0257/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava
a cykloturistika 2016 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-201673, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu
ZK-03-2016-73, př. 3 * neposkytnout dotace v rámci grantového
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programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-03-2016-73, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro
jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-032016-89, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0258/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč,
Koutkova–Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK03-2016-74, př. 1.
odpovědnost: OSV a ředitelka Domova pro seniory Třebíč,
Koutkova–Kubešova, příspěvkové organizace, termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0262/03/2016/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, 2 a 3 dle materiálu ZK-03-2016-76, př. 1 * neposkytnout dotace
z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích pro období 2014–2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle
materiálu ZK-03-2016-76, př. 2 * uzavřít smlouvy se žadateli dle
materiálu ZK-03-2016-76, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0259/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace Domova Háj
I.–III. a Transformací Domova Kamélie Křižanov I. a II. ve výši
max. 45 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou
a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu
let 2016 až 2021 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0260/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
financování sociální služby Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní
charita Třebíč, zajišťované Diecézní charitou Brno v roce 2016,
schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Sociální věci, § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
péče, o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 2 000 000 Kč, rozhoduje
* poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260,
na financování provozních nákladů sociální služby Domácí hospic
sv. Zdislavy, Oblastní charita Třebíč, ve výši 2 000 000 Kč dle
materiálu ZK-03-2016-88, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2016-88, př. 3.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0261/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši
151 583 204 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních
služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV dle
materiálu ZK-03-2016-89, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o
poskytnutí dotace na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 z projektu
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina –
individuální projekt IV pro jednotlivé poskytovatele sociálních
služeb dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 2, schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku
5 215 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 5 215 000 Kč dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 3,
vyhrazuje si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním
neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč,
rozhoduje * poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb
v celkové výši 5 215 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016,
kapitoly Sociální věci (ÚZ 00053) dle materiálu ZK-03-2016-89,

Usnesení 0263/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schválení Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy,
Plánu dílčího povodí Dyje, Plánu dílčího povodí Horní Vltavy a Plánu
dílčího povodí Horního a středního Labe v částech, které zahrnují
území Kraje Vysočina, schvaluje Plán dílčího povodí Dolní Vltavy,
Plán dílčího povodí Dyje, Plán dílčího povodí Horní Vltavy a Plán
dílčího povodí Horního a středního Labe v částech, které zahrnují
území Kraje Vysočina, ve znění materiálů ZK-03-2016-77, př. 2,
ZK-03-2016-77, př. 3, ZK-03-2016-77, př. 4, ZK-03-2016-77, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0264/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2016
žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2016-78, př. 4
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-03-2016-78, př. 6 * neposkytnout dotace v rámci grantového
programu Čistá voda 2016 žadatelům na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-03-2016-78, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0265/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Prevence kriminality 2016 dle materiálu ZK03-2016-79, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Prevence kriminality 2016 ve složení: ODS – Martina Bártová
(TR), Ondřej Ferdan (TR), KDU-ČSL – Pavel Janoušek (ZR),
ČSSD – Jana Svěráková (JI), Bohumil Kovanda (PE), KSČM – Pavel
Kalabus (JI), Karel Hlaváček (JI), Pro Vysočinu – Petr Jirka (PE),
Pavel Maslák (JI), TOP09 a STAN – Aleš Koutný (ZR), Martin
Sedlák (HB) * Jaromíra Kalinu (JI, KDU-ČSL) předsedou řídicího
výboru grantového programu Prevence kriminality 2016 * garantem
grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2016 odbor
sekretariátu hejtmana a zástupce garanta Ing. Josefa Pokorného
s právem hlasovacím a Ing. Jana Murárika s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru
jmenovala náhradníka.
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odpovědnost: OSH, termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0266/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Rozvoj podnikatelů 2016 dle materiálu ZK-032016-80, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Rozvoj
podnikatelů 2016 ve složení: ODS – Petra Trnková (HB), KDUČSL – Tomáš Kučera (ZR), Miroslav Vrbka (TR), ČSSD – Marie
Rubišarová Medová (JI), Zdenka Chládová (HB), KSČM – Karel
Moravec (HB), Roman Ondrušek (PE), Pro Vysočinu – Jiří Hodinka
(PE), Drahoslav Kadlec (PE), TOP09 a STAN – Miloš Zduba (ZR),
Jiří Vohralík (JI) * Janu Fischerovou (HB, ODS) předsedkyní řídicího
výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 * garantem
grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 odbor regionálního
rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím
a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0267/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
vyhlásit grantový program Lyžařské běžecké trasy 2016 dle materiálu
ZK-03-2016-81, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Lyžařské běžecké trasy 2016 ve složení: ODS – Petr Staněk (ZR),
Jaroslav Vymazal (JI), KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR), Jana
Houšková (PE), ČSSD – Jana Nováková Hotařová (JI), Tomáš
Škaryd (HB), KSČM – Luboš Drápela (JI), Věra Buchtová (ZR),
Pro Vysočinu – Tomáš Kocour (PE), Pavlína Zábranská (JI), TOP09
a STAN – Tomáš Augustýn (ZR) * Ladislava Bártu (ZR, TOP09
a STAN) předsedou řídicího výboru grantového programu Lyžařské
běžecké trasy 2016 * garantem grantového programu Lyžařské
běžecké trasy 2016 odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu a zástupce garanta Ing. Petra Stejskala s právem hlasovacím
a Ing. Zuzanu Vondrákovou s právem poradním, pověřuje radu kraje,
aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0268/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Edice Vysočiny 2016 dle materiálu ZK-03-
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2016-82, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Edice Vysočiny 2016 ve složení: ODS – Eva Krpálková (JI), Petr
Adam (HB), KDU-ČSL – Pavla Krejzová (ZR), Petr Kesl (PE),
ČSSD – Soňa Olivová (TR), Eliška Pavlíková (HB), KSČM – Jan
Slámečka (ZR), Luboš Drápela (JI), Pro Vysočinu – Eva Požárová
(JI), TOP09 a STAN – Lenka Šimo (ZR), Ladislav Jirků (JI) *
Pavla Heřmana (TR, Pro Vysočinu) předsedou řídicího výboru
grantového programu Edice Vysočiny 2016 * garantem grantového
programu Edice Vysočiny 2016 odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu a zástupce garanta Ladislava Seidla s právem
hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním, pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0269/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Odpady 2016 dle materiálu ZK-03-2016-83, př.
1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Odpady 2016 ve
složení: ODS – Bohuslava Jílková (JI), Radek Sedlák (PE), KDUČSL – Radek Pátek (ZR), Libor Řezáč (JI), ČSSD – Zdeněk Ryšavý
(TR), Jaroslav Bártl (JI), KSČM – Jan Zimmermann (HB), Pro
Vysočinu – Pavel Hájek (PE), Pavel Gregor (TR), TOP09 a STAN
– Reda Ifrah (ZR), Zdeněk Skoumal (TR) * Ladislava Brože (PE,
KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Odpady
2016 * garantem grantového programu Odpady 2016 odbor životního
prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Evu Navrátilovou
s právem hlasovacím a Ing. Milana Křížka s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0270/03/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zápis o provedení kontroly č. 5/2015, předložený Kontrolním
výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-201684, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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