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O VÍTĚZI A DALŠÍCH OCENĚNÝCH
V RÁMCI SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2016
JE V KRAJI VYSOČINA ROZHODNUTO
Letošní titul Vesnice Kraje Vysočina získala obec
Lípa na Havlíčkobrodsku. Rozhodla o tom desetičlenná odborná porota zastřešující regionální kolo
soutěže Vesnice roku. Obec při své prezentaci
prokázala jasnou koncepci svého rozvoje, zejména
kvalitní práci s mládeží, příkladnou péči o zeleň
a životní prostředí a vysoký stupeň občanské
soudržnosti včetně propagace svých rodáků. Do
letošního ročníku soutěže o nejlepší obec Kraje
Vysočina se přihlásilo 19 obcí. Slavnostní předání
všech ocenění se za přítomnosti hejtmana Kraje
Vysočina uskuteční v Lípě ve čtvrtek 18. srpna.
Mezi nejúspěšnější obce Kraj Vysočina rozdělí
na oceněních celkem půl milionu korun. Cílem
soutěže je především snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich domova,
ukázat rozmanitost a pestrost uskutečňování
programů obnovy vesnic a dále upozornit širokou
veřejnost na význam venkova.
Výsledky soutěže Vesnice roku 2016:
Zlatá stuha (krajský vítěz) – Obec Lípa, okres:
Havlíčkův Brod
Modrá stuha za společenský život – Obec Heřmanov, okres: Žďár nad Sázavou
Bílá stuha za činnost mládeže – Obec Nová Ves
u Nového Města na Moravě, okres: Žďár nad Sázavou
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského
subjektu – Obec Sobíňov, okres: Havlíčkův Brod

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
– Obec Šebkovice, okres: Třebíč
Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový
život a občanskou společnost v obcích – Obec
Vepříkov, okres: Havlíčkův Brod
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu
Programu obnovy venkova – Obec Dolní Město,
okres: Havlíčkův Brod
Diplom za moderní knihovnické a informační
služby – Obec Bory, okres: Žďár nad Sázavou
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky – Obec
Police, okres: Třebíč
Diplom za kulturní přínos – Obec Kaliště, okres:
Pelhřimov
Diplom za systematický rozvoj obce – Obec Jakubov u Moravských Budějovic, okres: Třebíč
Diplom za podporu využívání volného času dětí
a mládeže – Obec Jiřice, okres: Pelhřimov
Diplom za příkladnou environmentální výchovu
– Obec Myslibořice, okres: Třebíč
Diplom za příkladnou péči o sakrální stavbu – Obec
Štěpkov, okres: Třebíč
Diplom za udržení venkovského charakteru obce
– Obec Okrouhlička, okres: Havlíčkův Brod
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 Luděk Hrůza,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 543, e-mail: hruza.m@kr-vysocina.cz

DALŠÍ PENÍZE NA KOTLE?
VYSOČINA MÁ ZÁJEM
Koncem května se v médiích
objevila informace o záměru
Ministerstva životního prostředí poslat do krajů další
peníze na kotlíkové dotace
nikoli koncem příštího roku, ale
už v jeho začátku. „Oficiálně,
a tedy písemně, tuto informaci
od Ministerstva životního prostředí ještě nemáme, ale už
v polovině února jsme tento
úřad požádali o navýšení dalších finančních prostředků. Vedl
nás k tomu fakt, že o peníze na
výměnu kotlů je v našem regionu velký zájem; kraj tedy disponuje dostatečnou absorpční
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kapacitou a rovněž má k dispozici dostatečné administrativní
kapacity na vyřizování žádostí,“
uvedl radní Kraje Vysočina
pro oblast životního prostředí
a zemědělství Zdeněk Chlád.
V Kraji Vysočina dosáhlo na
první kotlíkové dotace 2 050
žadatelů, kteří si rozdělí více
než 230 milionů korun.
I kvůli doručení podepsaných
smluv vzrostl počet doručené
pošty na krajský odbor regionálního rozvoje téměř dvojnásobně. Krajský radní pro oblast
životního prostředí nyní denně
podepisuje stovky vyhotovení,

která definitivně, respektive
formálně, stvrzují přidělení
dotace. Podle odhadu administrátorů má formální náležitosti
až po podpis smlouvy splněno
zhruba 90 % žadatelů. Vzhledem k tomu, že k jejich rukám
začínají přicházet i vyúčtování, předpokládá se, že první
platby na základě kompletních
vyúčtování a při splnění všech
smlouvou daných podmínek
budou uskutečněny už v druhé
půlce června. „Všichni žadatelé dostali nebo dostanou také
pokyny k realizaci projektu.
Sh r nují důležité okolnosti

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Monika Brothánková
telefon: 564 602 308
brothankova.m@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ
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a upozorňují na podmínky,
které musí být splněny, jinak
nemůže být platba uskutečněna.
Mezi nimi figuruje i upozornění
k pořízení kotle na ruční přikládání, k němuž musí být vždy
připojena akumulační nádoba.
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Až v tomto kompletu je náklad
na pořízení uznatelný,“ upozorňuje Eva Láníková z odboru
regionálního rozvoje Krajského
úřadu Kraje Vysočina.
V případě vyhlášení další výzvy
budou muset zájemci o dotaci

podat novou žádost. Přepokládá
se, že ministerstvo bude mít
zájem podmínky pro získání
peněz na kotlíky mírně upravit.
O případných novinkách o dalším dotačním titulu bude Kraj
Vysočina informovat nejen na

svých www stránkách, ale také
v tisku.
 Eva Láníková,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 581,
e-mail: lanikova.e@kr-vysocina.cz

ČISTÁ VYSOČINA:
PŘES 2 700 KILOMETRŮ SILNIC MÁ ČISTÉ OKOLÍ
V letošním roce se v rámci akce Čistá Vysočina podařilo zbavit
přírodu odpadků z okolí celkem 2 714 kilometrů silnic. Jednalo
se jak o místní a soukromé komunikace, tak o silnice I., II. a III.
třídy, z jejichž blízkosti sváží odpadky Krajská správa a údržba
silnic Kraje Vysočina (dále jen „KSÚSV“). Data jsou každoročně
získávána z mapy, do které jsou průběžně pomocí aplikace GIS
zaznačovány úseky, které dobrovolníci uvedou při přihlášení.
„KSÚSV od silnic I., II. a III. třídy odvezla 73,5 tun odpadků.
Podle informací zaslaných pověřenými obcemi se dalších více
než 28 tun svezlo z přihlášených silnic v majetku obcí,“ uvedl
radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního
plánování Martin Hyský.
Dobrovolní sběrači také vyčistili některé vodní toky na Vysočině. Na
loďkách projeli téměř 95 kilometrů toku řeky Sázavy a 23 kilometrů
toku řeky Oslav, a vodní hladinu tak zbavili dalších 2,5 tun smetí.
Celkem tedy letošní dobrovolníci přírodě ulehčili od 104 tun odpadků.
„Už osmý ročník této tradiční akce, kterou pořádá Kraj Vysočina,
letos přilákal přes 22,2 tisíc lidí, což bylo nejvíce účastníků ze všech

dosud proběhlých ročníků Čisté Vysočiny. Uklízeli jednotlivci,
školy, obce, komerční firmy, sbory dobrovolných hasičů, ale například i turisté nebo rodinná centra. Všem dobrovolníkům patří ještě
jednou velké poděkování,“ doplnil krajský radní Martin Hyský.
V letošním roce se podařilo uklidit o 213 kilometrů komunikací
více než vloni. Jedná se o nově sbírané úseky, kde se nacházelo
velké množství odpadu. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu
sbíraných kilometrů a stále vyššímu počtu dobrovolníků je také
výsledné množství sesbíraného odpadu vyšší než vloni – konkrétně
o šest tun.
Akci Čistá Vysočina realizuje Kraj Vysočina v rámci projektu
Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Letos se uskutečnil osmý ročník
této záslužné aktivity na Vysočině. Od roku 2009 se do projektu
přihlásilo téměř 135 tisíc dobrovolníků, kterým se podařilo přírodu
postupně vyčistit od více než 640 tun odpadu.
 Petr Holý, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 538, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz

KRAJ POKRAČUJE V ZÁSADNÍCH OPRAVÁCH SILNIC
Také rok 2016 bude pro silniční
síť Kraje Vysočina zásadní. Až
do přelomu října a listopadu plánuje Kraj Vysočina na silnicích
II. a III. tříd zrealizovat desítky
oprav a modernizací. Další klíčový investor je prostřednictvím
Ředitelství silnic a dálnic také
stát. I ten na silnicích I. třídy reaPřehled dopravních omezení
Havlíčkobrodsko:
• II/346 Rankov – Svinný – Chotěboř
• II/350 Šlapanov – Štoky, souvislá
oprava
• II/150 Havlíčkův Brod, most
u hotelu Slunce
• I/34 Havlíčkův Brod, Humpolecká ulice
• I/38 Skuhrov – mostní provizorium
Havlíčkobrodsko/Pelhřimovsko:
• II/347 Světlá nad Sázavou – D1
(úsek Kejžlice – Čejov okr. Pelhřimov)

lizuje a ještě do konce roku bude
realizovat zásadní modernizace
hlavních silničních tahů. Z dat,
která shromažďuje K rajská
správa a údržba silnic Vysočiny,
vyplývá, že oba investoři – kraj
i stát budou v letošním roce
opravovat 45 mostů a 140 různě
dlouhých úseků silnic v regionu
Jihlavsko:
• III/3516 Kamenice – Bítovčice
– Luka nad Jihlavou
• II/40617 Telč – Kostelní Myslová
• II/402 Třešť – ul. Fritzova
• I/38 Jihlava – Želetava
• I/23 Stará Říše – mostní provizorium
Pelhřimovsko:
• II/112 hranice kraje – Horní
Cerekev (úsek Zajíčkov – Nová
Buková)
• I/34 Pelhřimov okružní křižovatka na Myslotínské ulici

– odhadem v celkové délce kolem
300 km.
Seznam staveb se rozšiřuje, a tak je
pravděpodobné, že v letních měsících motoristé stavební firmy na
silnicích v regionu nepřehlédnou.
Přinášíme výběr některých omezení, se kterými se mohou řidiči
během prázdnin na silnicích Kraje
•
•
•
•
•

III/1361 Panské Mlýny – Hojovice
III/12823 Mnich – Bořetín
II/1315 Počátky – Polesí
I/19 Kámen – Leskovice
I/34 Vystrkov – D1 (až pod dálniční most)

Třebíčsko:
• Podklášterský most
• I/23 Náměšť nad Oslavou směr
hranice kraje
• II/140 Třebíč průtah
• III/4056 Podheraltice – Chlístov
• III/4028 Předín průtah

Vysočina setkat. Kompletní přehled AKTUÁLNÍCH dopravních
omezení je možné sledovat na
www.kr-vysocina.cz/doprava.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz
Ždársko:
• I I I /34826 Čer ná – Pavlov
(náklady 20 milionů Kč) – souvislá oprava, dopravní omezení
• II/392 Velké Meziříčí – Tasov
(úsek Velké Meziříčí – Petráveč)
• II/388 Bobrová – Zvole
• II/350 I/37 – Cikháj
• II/249 křižovatka s III/3491
– Otín – křižovatka III/3494
• I/19 most, Štěpánov nad Svratkou
• I/37 most, Ostrov nad Oslavou

číslo 07/2016

strana 3

ZPRAVODAJ

OHLÉDNUTÍ
ZA VZDĚLÁVACÍMI AKTIVITAMI REALIZOVANÝMI
KRAJSKÝM ÚŘADEM KRAJE VYSOČINA
Krajský úřad Kraje Vysočina zajišťuje prostřednictvím oddělení
řízení lidských zdrojů vzdělávací aktivity, které jsou nabízeny
obcím Kraje Vysočina s pověřeným obecným úřadem i obcím
s rozšířenou působností a dále příspěvkovým organizacím, které
zřizuje Kraj Vysočina.
Tato činnost je obcím i příspěvkovým organizacím poskytována na
základě partnerské pomoci bez nároku na úhradu nákladů.
Název semináře

V průběhu prvního pololetí roku 2016 bylo pro obce zajištěno celkem 11 aktivit, kterých se zúčastnilo 296 účastníků obcí, a deset
aktivit pro příspěvkové organizace, kterých se zúčastnilo celkem
360 účastníků příspěvkových organizací.
Výčet účastí na jednotlivých tématech vzdělávání je uveden
v následující tabulce.

Datum konání

Počet účastníků

Počet
organizací

obce

PO

obce

PO

13. 1. 16

0

15

0

4

27. 1. 16

0

14

0

4

3. 2. 16

0

13

0

7

14. 1. 16

8

0

5

0

15. 2. 16

0

15

0

15

16. 2. 16

0

15

0

15

23. 2. 16

0

15

0

15

24. 2. 16

0

14

0

14

29. 2. 16

0

5

0

5

3. 3. 16

28

0

17

0

10. 3. 16

10

61

6

40

PAP v účetnictví příspěvkových organizací
Praktické uplatňování DPH v roce 2016 u škol a školských
zařízení
Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám a školským
zařízením
Správní řád pro pokročilé

21. 3. 16

0

44

0

27

7. 4. 16

11

29

5

19

14. 4. 16

14

0

8

0

21. 4. 16

62

0

11

0

Veřejné zakázky

26. 4. 16

46

22

10

13

Mimořádné situace ve školských zařízeních
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávních
vztazích - odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu
Opatření obecné povahy podle zákona o provozu na pozemních
komunikacích a stavebního zákona ve vazbě na aktuální
judikaturu
Katastr nemovitostí - zápisy staveb budov do KN

28. 4. 16

0

25

0

15

5. 5. 16

17

30

10

19

12. 5. 16

19

0

9

0

26. 5. 16

46

7

14

2

7. 6. 16

35

36

12

23

296

360

MS Word, MS Excel pro pokročilejší uživatele
Odborné přednášky pro veřejnou správu

Portál PO - Zásobník akcí

Migrační prostupnost vodních toků a niv dle zákona
č. 114/1992 Sb.
Novinky v oblasti účetnictví PO (zřizovatel ÚSC)

Veřejné zakázky
Celkem účastníků
Pro II. pololetí roku 2016 je znovu připraven katalog centralizovaného vzdělávání, který obsahuje témata určená jak pro obce, tak
pro příspěvkové organizace. Katalog bude na úřady a organizace
zaslán obvyklým způsobem, tj. pro obce do e-mailových schránek
tajemníků, pro příspěvkové organizace bude zavěšen na Portálu
příspěvkových organizací.

 Ivana Hanáková, oddělení řízení lidských zdrojů,
tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
 Jana Činčárová, oddělení řízení lidských zdrojů,
tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
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KRAJ VYSOČINA VYDAL VÝROČNÍ ZPRÁVU 2015
Kraj Vysočina oficiálně zveřejnil svou Výroční zprávu za
rok 2015, která je už nyní na
krajském webu volně ke stažení. Výroční zpráva popisuje
významné události a realizované
záměry kraje uplynulého roku.
Na téměř 150 stránkách komplexně představuje činnost kraje
a nechybějí ani údaje o významných investičních akcích nebo
návštěvách. Výroční zpráva je
tak jako v minulosti dostupná
pouze v elektronické verzi.

Podoba Výroční zprávy Kraje
Vysočina je stejná jako v předchozích letech. Do dvou desítek
kapitol jsou přehledně uspořádány informace o krajské
samosprávě a fungování krajských příspěvkových organizací – nemocnic, kulturních institucí nebo krajské
správy a údržby silnic. Další
kapitoly přibližují hospodaření kraje, regionální školství,
životní prostředí či zahraniční
vztahy a vztahy s veřejností.

Samostatná část je věnována
fungování krajského úřadu.
Výroční zpráva Kraje Vysočina
je každoročně prostřednictvím
elektronické pošty rozesílána
starostům všech obcí v regionu,
hejtmanům ostatních krajů, příspěvkovým organizacím kraje,
školám, největším firmám na
Vysočině, do jednotliv ých
knihoven a dalším.
Pod odkazem www.kr-vysoci na.cz /v y rocn i-z prav y je
přístupný celý archiv dosud

vydaných výročních zpráv za
dobu existence kraje. Návštěvníci stránek tak mohou jednoduše porovnat jednotlivé roky
v komentářích připravených
odbory a odděleními krajského
úřadu.
 Ondřej Rázl,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 337,
e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz

O PROJEKT POTRAVINOVÉ POMOCI DĚTEM JE ZÁJEM
Kraj Vysočina se v květnu rozhodl zapojit do projektu Operačního
programu potravinové a materiální pomoci dětem s projektem
Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina. Cílem projektu
je zabezpečit školní stravování dětem navštěvujících mateřské
a základní školy ze sociálně slabých rodin ve věku 3 až 15 let. Podle
údajů Úřadu práce ČR se v současné době nachází na území kraje
přibližně 1 961 dětí, které lze z pohledu projektu označit za sociálně
slabé (rodiče pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi déle než tři
měsíce). Nemalá část těchto rodičů má pak problémy s úhradou
stravného ve školských zařízeních.
Aby kraj ověřil reálnou situaci v území i zájem škol o řešení
dané situace, vypracoval dotazníkové šetření. Z kvalifikovaných
odhadů šetření vyplývá, že počet dětí z mateřských i základních
škol, které nemohou navštěvovat školní stravování z finančních
důvodů, je v našem regionu přes 550. To je zhruba jedna třetina
dětí z celkového počtu sociálně slabých. O zapojení do projektu
uvažuje 77 škol a školských zařízení, a tedy více než třetina
dotázaných. Některá zařízení se ale do projektu nezapojí, a proto
podle aktuálních předpokladů může projekt Potravinová pomoc
dětem v Kraji Vysočina pomoci zhruba 465 potřebným dětem.
Celkem 24 škol už figuruje v obdobném projektu Ministerstva školství, v jehož rámci je podpořeno zhruba 110 dětí. Ve

výsledku by tak oba projekty měly pokrýt potřeby generované
regionem.
V průběhu června si partneři záměru ujasní pravidla, nadefinují
přesný počet dětí, kterým bude projekt ve školním roce 2016/2017
platit stravné ve školních jídelnách, a postupně uzavřou Smlouvy
o partnerství s finančním příspěvkem.
Projekt doplňuje činnost potravinových bank a cíle dalších dotačních titulů na potravinovou pomoc připravených Ministerstvem
práce a sociálních věcí a Ministerstvem zemědělství na podporu
distribuce přebytečných potravin, které mohou rodiny využít
v domácnosti.
I když již existuje reálný odhad počtu dětí, jež se nemohou zúčastnit
školního stravování z důvodu nedostatku příjmu, až zkušenosti
z průběhu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
ukážou, jaký je také faktický zájem a motivovanost ze strany rodičů
těchto dětí. Pokud se naplní předpoklady potřebnosti a zájmu, může
kraj navázat obdobnými projekty i v dalším období. Operační
program potravinové a materiální pomoci počítá s podporou až
do roku 2020.
 Martin Jelínek, odbor sociálních věcí,
tel.: 564 602 848, e-mail: jelinek.m@kr-vysocina.cz

SETKÁNÍ ŽEN AKTIVNÍCH VE VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ
Pozvání na společné setkání do
příjemného prostředí zámku ve
Světlé nad Sázavou přijala ve
čtvrtek 9. června více než sedmdesátka žen činných v regionální
politice. Dlouholetá pořadatelka
a hostitelka Marie Kružíková,
radní Kraje Vysočina, adresovala
pozvání všem starostkám, zastupitelkám i poslankyním z našeho
regionu. I letošní devátý ročník
tradičního setkání byl složen

z informačně bohatého pracovního a současně odpočinkového
programu.
„Snažíme se, aby připravené
setkání bylo pro přítomné dámy
příležitostí ke sdílení zkušeností
a poznatků spojených s prací pro
obyvatele měst i obcí našeho
kraje a zároveň aby poutavý
program přinášel inspiraci pro
další aktivity spojené s veřejným
životem,“ uvedla krajská radní

pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Marie
Kružíková.
Pozdravit přítomné dámy přijeli
i náměstci hejtmana Vladimír
Novotný, Libor Joukl a radní
kraje Jana Fialová. Budoucnost
a plánovaný rozvoj sociálních
služeb v Kraji Vysočina přiblížil
přítomným krajský radní Petr
Krčál. O trendech moderního
vězeňství i o realitě vězeňství

v České republice hovořila
s přítomnými dámami Gabriela
Slováková, ředitelka ženské
Věznice Světlá nad Sázavou.
Její vystoupení bylo doplněné
i o komponovaný prog ram
odsouzených žen.
 Radim Hošek,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 374,
e-mail: hosek.r@kr-vysocina.cz
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PODPORA PRO PROJEKTY V OBLASTI RODINNÉ POLITIKY
Až 650 tisíc korun plánuje v letošním roce rozdělit Kraj Vysočina
realizátorům projektů v oblasti rodinné politiky v regionu. „Aktivity
mateřských center a dalších organizací zabývajících se vzdělávacími,
informačními, poradenskými nebo volnočasovými aktivitami pro
rodiny, které jsou v souladu s Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina
na období 2012–2016, jsou vítané. Jejich rozvoj podporujeme, a proto si
pro ně každoročně vyčleňujeme finanční prostředky,“ uvedl radní Kraje
Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.
Konkrétní organizace nabízející služby v Kraji Vysočina si mohou
od 6. července do 5. srpna zažádat o minimálně 5 tisíc a maximálně
o 25 tisíc korun. Krajské prostředky mohou i v letošním roce využít
na provozní a mzdové náklady související s realizací přihlášených
projektů. Žadateli o dotaci mohou být spolky, zapsané ústavy, obecně
prospěšné společnosti, ale také církevní právnické osoby nebo příspěvkové organizace zřizované obcemi. „Komise, která bude přihlášené
projekty hodnotit, se mimo jiné zaměří na definované oblasti. Organizace získají body například za aktivity směřující na bezpečnost rodiny,
k prevenci sociálního vyloučení nebo k podpoře mezigeneračního

soužití,“ vysvětlil krajský radní Petr Krčál s tím, že dalšími kritérii pro
hodnocení je počet zasažených cílových skupin, rozsah a inovativnost
projektu nebo míra propojení realizace projektu s místní komunitou.
V loňském roce se do této výzvy přihlásilo celkem 33 subjektů, mezi
které bylo rozděleno 632 tisíc korun. Podpořena byla převážně mateřská
centra, mezi úspěšné žadatele ale patřila kupříkladu i Základní umělecká škola Třešť se svým projektem hudebního vzdělávání seniorů
nebo Centrum pro rodinu Vysočina, které se ve svém projektu zaměřilo
na zkvalitňování rodičovských kompetencí a řešení obtížných situací
při výchově dětí.
Zkrátka letos nepřijdou ani obce, pro něž Kraj Vysočina v oblasti
rodinné a seniorské politiky připravuje opět grantový program Fondu
Vysočiny s názvem Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku
obcí 2016. Jejich úspěšné projekty pro rok 2017 podpoří kraj částkou
1 300 tisíc korun.
 Stanislava Holbová, odbor sociálních věcí,
tel.: 564 602 828, e-mail: holbova.s@kr-vysocina.cz

ZAMĚSTNAVATELÉ Z VYSOČINY
OCEŇUJÍ ORIGINÁLNÍ KRAJSKÉ TECHNICKÉ PROJEKTY
Nadchnout žáky základních škol
pro studium technických nebo
řemeslných oborů je stále složitější. Kraj Vysočina už několik
let pracuje s budoucími středoškoláky od základních škol.
Výsledky dlouhodobé, aktivní
a cílené publicity teď dělají vedení
Kraje Vysočina radost. Na technických i řemeslných oborech
studuje cca 55–60 % středoškoláků. Zájem o tento druh
perspektivního studia je dán
atraktivitou studia samotného, ale
také hodnotou volitelných aktivit.
Výsledky vlastních projektů byly
odborné veřejnosti prezentovány
v rámci tematické konference
Technické fórum Kraje Vysočina
8. června 2016. Mezi osobnostmi,
které letos převzaly nad Fórem
záštitu, figuruje prezident České
republiky Miloš Zeman.
Pozvání na Technické fórum pořádané Krajem Vysočina stejně jako
v loňském roce přijali zástupci
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské
komory, personálních agentur,
středních škol, podniků i profesních uskupení. „Celá řada akreditovaných účastníků už předem
avizovala, že přijíždí především
načerpat inspiraci pro náborové

aktivity. Know-how projektu
Kraje Vysočina Stavíme z Merkuru nebo Postav si své auto se
úspěšně šíří republikou, a pokud
i v jiných krajích stejně jako na
Vysočině pomůže nadchnout
náctileté pro technické obory,
pak budeme jen rádi,“ uvedla
radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu Jana
Fialová. V rámci svého příspěvku
také představila výsledky implementace technických projektů na
středních školách. Originální projekt Postav si své auto nadchl sedm
škol s technickými obory. Z projektu s cílem postavit funkční
vůz nakonec vyrostla obrovská
fanouškovská aktivita, která na
sebe nabalila nejen prezentační
jízdu regionem a představení celé
flotily v obchodním centru, ale
také jízdu za hranice kraje čítající
více než 300 km. „Projekt Postav
si své auto oslovil více než jen
konstruktérské týmy. Projektem
žily celé školy, rodiny a v závěru
i města a firmy, které se velice
ochotně k novince přihlásily. Rada
Kraje Vysočina proto tento týden
odsouhlasila další peníze, za něž se
skládačka auta koupí pro technické
školy i příští rok. Navíc se nám
konstruktérská rodina rozroste
o další dvě krajské školy – Českou

zemědělskou akademii v Humpolci a o Hotelovou školu Světlá
a Střední odborná škola řemesel
Velké Meziříčí,“ říká Jana Fialová.
Bez jakékoli státní nebo evropské dotace, a tedy stejně jako
v letošním školním roce, chce
Kraj Vysočina podle informací
náměstka hejtmana Kraje Vysočina Libora Joukla příští školní
rok rozjet další projekt. Naváže
na ten s názvem Postav si svůj
dům a bude určen žákům druhých
stupňů základních škol a středním
průmyslovým školám stavebním.
„Jde o práci se stavebnicí Teifoc. Chceme novou nastupující
generaci stavařů oslovit už na
základních školách. Set stavebnice pro školy obsahuje kvalitní
kopie skutečných cihel, a děti si
tak mohou postavit svůj první
dům podle přiloženého návodu
i podle své fantazie. Práce s touto
pomůckou bude podporovat jemnou motoriku, fantazii, preciznost
a prověří také trpělivost,“ popisuje
Libor Joukl. Právě v těchto dnech
finišuje odborný tým s přípravou
metodiky pro práci se stavebnicí
Teifoc a žáci základních škol se
od nového roku mohou těšit jak na
stavebnici, tak i na novou soutěž.
V rámci Technického fóra 2016
byla ve speciálním bloku pre-

zentována kompletní množina
podpůrných projektů ve školství
realizovaná Krajem Vysočina.
Pořadatelé nabídli také pohled
druhé strany, a tedy ředitelů
středních škol, kteří vyhodnotí
výsledný efekt těchto projektů.
Konference byla stejně jako v loňském roce určena také personalistům a HR managerům firem,
kteří ji chápou jako příležitost
komunikovat i se školami, jež
nepůsobí v jejich spádové oblasti.
Záštitu nad akcí převzali prezident ČR Miloš Zeman, předseda
Vlády ČR Bohuslav Sobotka,
ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Kateřina Valachová, hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek a viceprezident
Hospodářské komory ČR Michal
Štefl.
Letošní rok byl vyhlášen Rokem
řemesel. Technické fórum 2016
bylo jedním z příspěvků Kraje
Vysočina k této kampani.
Partnery letošního Technického
fóra Kraje Vysočina byly společnosti Bosch Diesel Jihlava, PSJ
JIhlava a PKS Žďár nad Sázavou.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz
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STAVBOU VYSOČINY JSOU NOVOMĚSTSKÉ LÁZNĚ
Titul Stavba roku 2015 si v pondělí 13. června ve Valči převzali
zástupci Nového Města na Moravě za stavbu místních Městských
lázní. Nejčastěji titulovanou investicí roku 2015 na Vysočině však
byla revitalizace Palackého náměstí v Počátkách. Kromě ceny
poroty v kategorii Revitalizace veřejných prostranství a prostoru
si Počátky odvezly i Cenu veřejnosti a Cenu hejtmana Kraje
Vysočina Jiřího Běhounka. Kraji Vysočina patří čestné uznání
za II/405 obchvat Příseky v kategorii Dopravní stavby. Odborná
porota v letošním roce udělila tituly v pěti finálových kategoriích.
„Letošní držitelé ocenění Stavba roku výrazně přispěli ke
stavebnímu rozvoji regionu. Moderní architektura realizovaná na
území Kraje Vysočina vypovídá o stavu společnosti a je výrazem
ekonomického potenciálu regionu i stavu technických možností.
Investiční aktivity prospívají pracovnímu trhu, a to je pro mě
zásadní skutečnost,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Čestné uznání v této kategorii
• Montážní hala SPIDER, Pohled, za vzájemný vztah mezi
vnějším a vnitřním řešením
Vítěz v kategorii Dopravní stavby (pět přihlášených projektů)
• Přestupní terminál Třebíč za žádoucí a přínosné řešení
provázanosti autobusové a vlakové dopravy se zřetelem na
budoucí dokončení daného prostoru nádraží
Čestné uznání v této kategorii
• Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou
• II/405 Příseka – obchvat za elegantní převedení tranzitní
dopravy mimo intravilán obce

Vítěz kategorie Novostavby občanské vybavenosti (sedm
přihlášených projektů)
• Městské lázně Nové Město na Moravě za elegantní a střízlivý
výraz navržené architektury

„Stavba II/405 Příseka – obchvat byla jednoznačně největší dopravní
investicí Kraje Vysočina v roce 2015. Jde o dílek do skládačky pro
zlepšení spojení Jihlavy s Třebíčí, zvýšení bezpečnosti na této trase
a přesunutí husté tranzitní dopravy z obce Příseka na kapacitnější
komunikaci,“ popsal oceněný projekt náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl.

Čestné uznání v této kategorii
• Rozhledna Fajtův kopec, Velké Meziříčí, za neobvykle vzdušnou
architekturu a konstrukci
• Zimní stadion Telč za úměrné objemové provedení odpovídající
potřebám města

Vítěz v kategorii Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti
(pět přihlášených projektů)
• Alternátor – Ekotechnické centrum v Třebíči za zhodnocení
objekt u brown fieldu za účelem nabíd ky atraktivního
edukativního programu pro nejširší veřejnost

Vítěz kategorie Revitalizace veřejných prostranství
a prostoru (pět přihlášených projektů)
• Palackého náměstí, Počátky, za řešení, které přispělo ke sjednocení
a celistvosti daného prostoru při respektování historických souvislostí

Cena veřejnosti
• Palackého náměstí, Počátky

Čestné uznání v této kategorii
• Rekonstrukce Masarykova náměstí Velká Bíteš za vyváženou
organizaci funkčního náměstí
Vítěz kategorie Průmyslové stavby (dva přihlášené projekty)
• Výrobní areál firmy ISOBAST Moravské Budějovice za
výraznou architekturu u průmyslových staveb často opomíjenou

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
• Dům nad vodopádem (rodinný dům v pasivním standardu), Telč
Cena hejtmana Kraje Vysočina
• Palackého náměstí, Počátky
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

INFORMACE O PODKLADECH K ŘEŠENÍ
PROBLEMATIKY DOPADŮ DLOUHODOBÉHO SUCHA
A NEDOSTATKU VODY NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA
Vzhledem ke stále častějšímu
výskytu nepříznivých hydrologických podmínek jsou dopady
dlouhodobého sucha a nedostatku vody stále větší hrozbou
i pro území Kraje Vysočina.
Podle klimatických modelů lze
v budoucnosti s velkou pravděpodobností očekávat další růst
teplot, nerovnoměrnost rozložení srážek a prohloubení délky

suchého období. V srpnu roku
2015 měly problém s množstvím nebo kvalitou dodávané
vody v našem kraji desítky obcí
nebo jejich místních částí. Jednalo se zejména o sídla, která
nejsou napojena na skupinové
vodovody a na vodárenské
nádrže, ale spoléhají se pouze
na lokální zdroje podzemní
vody.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhou nek proto i n icioval
v polovině února letošního
roku zřízení pracovní skupiny
jako svého poradního orgánu
k řešení problematiky dopadů
dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území kraje.
Vedoucím pracovní skupiny
je gesční radní Zdeněk Chlád,
dalšími členy jsou zástupci kraj-

ského úřadu, odboru životního
prostředí a zemědělství (OŽPZ)
a odboru sekretariátu hejtmana,
Českého hydrometeorologického ústavu, státních podniků
Povodí a další odborníci na
danou problematiku, například
zástupci významných provozovatelů vodovodů pro veřejnou
potřebu, Lesů České republiky,
s. p., Hasičského záchranného
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sboru Kraje Vysočina a agrárního sektoru.
Jedním z výstupů činnosti krajského úřadu a pracovní skupiny je návrh krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých
opatření, jejichž postupné naplňování by mělo napomoci ke
zmírnění dopadů negativní
hydrologické situace, a tedy ke

snížení dopadů dlouhodobého
sucha a nedostatku vody na
území Kraje Vysočina. Dalším
výstupem je návrh doporučení
pro obce a obecní úřady Kraje
Vysočina k postupu v případě
nedostatku vody.
Oba uvedené materiály, které
byly projednány v orgánech
kraje včetně zastupitelstva kraje,

se budou dále aktualizovat.
Krajský úřad, OŽPZ, už v loňském roce zřídil na webových
stránkách kraje v dokumentech odborů krajského úřadu
(OŽPZ), oddělení vodního hospodářství, složku zabývající
se problematikou sucha http://
www.kr-vysocina.cz/ochrana-pred-suchem/ds-303154/archi-

v=0&p1=65363. V této složce
jsou zveřejněny i výše uvedené
výstupy činnosti pracovní skupiny.
 Jaroslav Mikyna,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 267, e-mail:
mikyna.j@kr-vysocina.cz

VYCHÁZÍ LETNÍ VYDÁNÍ
TURISTICKÝCH NOVIN KRAJE VYSOČINA
Obyvatelé Vysočiny i turisté, kteří v letních měsících plánují
Vysočinu navštívit, mají opět k dispozici elektronické noviny
Kraje Vysočiny s řadou výletních tipů. „Připravený materiál
nabízí široké možnosti trávení volného času na Vysočině a má
za cíl zpřehlednit letní harmonogram akcí, turistům poradit,
kam v jednotlivých oblastech regionu za zábavou, a tak přispět
ke zvýšení návštěvnosti Kraje Vysočina,“ uvedla radní Kraje
Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Marie Kružíková.
Turistické noviny vycházejí od léta 2013. Aktuální vydání včetně
kalendáře akcí mapuje více než 250 aktivit, přitom každoročně
se počet pozvánek jak v zimním, tak i v letním období zvyšuje.
„Tentokrát čtenáře zveme například ve dnech 13.–17. července na
festival hraček z přírodního materiálu Hračkobraní do Kamenice
nad Lipou, na tradiční Hradozámeckou noc 27. srpna na hradě
Roštejn nebo na oslavy památek UNESCO v Třebíči ve dnech
19.–20. srpna. Významnou akcí jsou také Historické slavnosti

Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, které bude v termínu
od 19.–20. srpna hostit Telč a ponesou se v duchu historického
odkazu Karla IV., protože si letos připomínáme 700. výročí jeho
narození,“ uvedla zajímavé tipy radní Kraje Vysočina Marie
Kružíková.
Noviny jsou ke stažení na turistickém portále Vysočiny
www.region-vysocina.cz → Aktuality, kde je možné v elektronické podobě stáhnout i turistický magazín Léto na Vysočině.
Ten krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism vydala ve
spolupráci s mediální skupinou MAFRA, a také v tištěné podobě.
V roce 2015 navštívilo Kraj Vysočina bezmála 475 tisíc turistů,
z nichž přes 62 tisíc bylo cizinců. Nejčastěji poznávají krásy
Vysočiny Němci, Slováci, Poláci, ale zavítají k nám například také
Nizozemci, Rakušané, Italové nebo Francouzové.
 Monika Bláhová, Vysočina Tourism, příspěvková organizace,
tel.: 734 362 801, e-mail: monika.blahova@vysocinatourism.cz

SOUTĚŽ MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2016
MÁ ZA SEBOU PRVNÍ POLOVINU
Do své druhé poloviny se přehouplo krajské kolo soutěže My třídíme nejlépe 2016. V jedenáctém
ročníku soutěže o ceny v hodnotě
půl milionu korun bojuje 685 obcí
a měst z Kraje Vysočina, což je
zhruba 97 % všech vysočinských
sídel, které jsou zapojené v systému EKO-KOM. Soutěž realizuje
Agentura Dobrý den z projektu
spolupráce kraje a společnosti
EKO-KOM. „Z různých hledisek
se hodnotí sběr recyklovatelných odpadů v průběhu dvanácti
měsíců, a to od začátku loňského
října do konce letošního září,“
vysvětluje radní Kraje Vysočina
pro oblast životního prostředí
a zemědělství Zdeněk Chlád s tím,
že obce soutěží podle své velikosti
celkem ve čtyřech kategoriích.

V kategorii nejmenších obcí
v konkurenci dalších 520 sídel
prozatím vítězí Sedlatice z Jihlavska následovány obcemi Lány
z Havlíčkobrodska a obcí Kuklík
ze Žďárska.
Kategorii do dvou tisíc obyvatel
prozatím vévodí Městys Sněžné
ze Žďárska, druhá je obec Obrataň z Pelhřimovska a třetí Městys
Nové Veselí opět ze Žďárska.
První místo v kategorii do deseti
tisíc obyvatel aktuálně patří
Velké Bíteši, kterou stíhá Ždírec
nad Doubravou a Pacov, a za
největší města v tuto chvíli vítězí
Velké Meziříčí, druhé je Nové
Město na Moravě a třetí Havlíčkův Brod.
Hlavní soutěž posuzuje množství
vytříděného odpadu, kvalitu

sběrné sítě a efektivitu sběru.
Sleduje výtěžnost papíru a plastu
i skla, a navíc existuje takzvané
doplňkové hodnocení, kde může
daná obec získat další body. Jde
například o sběr nápojového
kartonu, sběr kovu, hodnotí se
ale také hustota sběrné sítě nebo
účinnost tříděného sběru. Podkladem pro hodnocení jsou data
ze čtvrtletních výkazů zasílaných
obcemi do společnosti EKO-KOM za období 4. kvartál 2015
a za 1., 2., a 3. kvartál 2016.
„Projekty kraje s kolektivními
systémy jsou od začátku zaměřené na technickou podporu
třídění a na environmentální
osvětu. V rámci spolupráce
vytváříme podmínky k rozvoji
tříděného sběru na obcích, pod-

porujeme zajištění dostatečné
hustoty a kapacity sběrné sítě
i aktivní účast obyvatel na třídění
odpadů,“ informuje o hlavních
cílech společného projektu krajský radní Zdeněk Chlád.
Krajské kolo vyhodnotí organizátoři v prosinci letošního
roku. Celorepublikové vyhlášení
vítězů se uskuteční až v červnu
příštího roku.
Celorepublikové vítězství v soutěži o Křišťálovou popelnici
za loňský rok slaví Ždírec nad
Doubravou z Kraje Vysočina.
Jeho zástupci si v Hradci Králové v rámci konference Odpady
a obce na slavnostním večeru
převzali cenu v podobě křišťálové popelnice. A úspěšné jsou
i další obce nebo města z Kraje
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Vysočina. V celostátním kole
soutěže slavil úspěch třetí Havlíčkův Brod za soutěžní rok 2013
a o pět let dříve dosáhlo bronzového umístění Nové Město na
Moravě. Pomyslnou stříbrnou

medaili pak za následováníhodné
třídění získaly za rok 2007 Ždírec nad Doubravou a za rok 2006
Žďár nad Sázavou.
Průběžné výsledky po polovině
soutěže, pravidla jednotlivých

soutěží, výsledky předchozích
ročníků a další informace jsou
k dispozici na www.dobryden.
cz/novinky/my-tridime-nejlepe/.
Má to smysl. Třiďte odpad!

 Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Průběžné pořadí hlavní soutěže podle velikostních kategorií obcí:
Počet obyvatel
1. místo

Do 500
Sedlatice

501 do 2 000
Sněžné

2 001 do 10 000
Velká Bíteš

Nad 10 000
Velké Meziříčí

VČELSTVA NA VYSOČINĚ
MAJÍ ZA SEBOU PREVENTIVNÍ PROHLÍDKU
Mor včelího plodu je bakteriální nákaza, která napadá a zabíjí zavíčkovaný včelí plod a postupně může zlikvidovat celé včelstvo. Kraj
Vysočina nabídl regionálním včelařům úhradu vyšetření všech včelstev
na původce moru včelího plodu. „Zkontrolováno bylo 4 701 vzorků
a prokázáno 13 pozitivních nálezů. Včasným rozpoznáním nákazy
moru včelího plodu můžeme zamezit jeho šíření – konkrétně například
v okolí České Bělé nebo Větrného Jeníkova,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní
Kraje Vysočina s tím, že kraj za preventivní vyšetření vzorků zaplatil
téměř 1,8 milionu korun.
Vzorky po výzvě Kraje Vysočina začátkem letošního roku odevzdalo
zdarma k vyšetření přibližně 4 500 regionálních včelařů z 55 základních
organizací Českého svazu včelařů. Krajská veterinární správa pro Kraj
Vysočina provedla šetření a po zjištění klinických příznaků svědčících
pro mor včelího plodu v podezřelých chovech včel vyhlásila mimořádná
veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru
včelího plodu – a vydala nařízení o vyhlášení ochranných pásem.
„Obecně platí, že chovatelé včel, u nichž byla nařízena a provedena
mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy –
moru včelího plodu a byla provedena závěrečná dezinfekce v ohnisku,
mohou požádat Ministerstvo zemědělství o náhradu vzniklých škod
při likvidaci ohniska a následně mohou chov včel obnovit, přičemž
jsou povinni dodržet všechna opatření nařízená v ochranném pásmu,
například opatření týkající se přesunu včel, nákupu matek a podobně,“

říká radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství
Zdeněk Chlád.
Pro porovnání:
V letech 2011 a 2012 probíhalo v Kraji Vysočina vyšetření moru
včelího plodu z glycidových zásob. V tomto období bylo vyšetřeno
3 955 vzorků: z tohoto počtu bylo 32 vzorků pozitivních. Na základě
dosažených výsledků je Zdeněk Chlád přesvědčený, že akce byla velmi
prospěšná. Znovu se prokázalo, že preventivní vyšetření má svůj smysl
a opodstatnění. Spojením zájmů a iniciativy většiny chovatelů včel se
podařilo plošně prošetřit téměř celé území kraje a odhalit skrytý výskyt
Paenibacillus larvae, původce včelího moru, najít lokality s podezřením
na tuto nákazu, a zabránit tak jejímu rozšíření v Kraji Vysočina.
Čísla dokládají, že nákazová situace v oblasti moru včelího plodu se
zlepšuje, ale stále je nutné mít na zřeteli, že se jedná o velmi závažné
onemocnění včel a je nutné dodržovat všechny chovatelské zásady.
Zvláště je třeba provádět pravidelnou kontrolu zdravotního stavu
včelstev, nenakupovat použité náčiní, konzultovat a vyšetřovat příčiny
úhynu a slábnutí včel, nechovat včely z chovů s neznámou nákazovou
situací atd. „Včasným rozpoznáním nákazy moru včelího plodu můžeme
zamezit jeho šíření na okolní stanoviště,“ uzavřel radní Zdeněk Chlád.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

REFLEXNÍ PÁSKY BEZPEČNÉ VYSOČINY
PŘISPĚJÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ
Reflexní pásky s logem krajského projektu Bezpečná Vysočina zaplaví
celý kraj. Za 2,7 milionu korun nakoupí Kraj Vysočina přes 460 tisíc kusů
různě barevných bezpečnostních pásek, aby tak podpořil bezpečnost
svých obyvatel při pohybu v blízkosti silnic. „Několik let už rozdáváme
pásky dětem. Jsou součástí bezpečnostních kufříků, které dostávají
všichni žáci prvních tříd základních škol na Vysočině. Ostatní zájemci
je mají možnost získat na dalších preventivních bezpečnostních akcích
pořádaných během roku,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek
s tím, že cílem je, aby byl reflexní páskou vybaven každý občan Vysočiny.
Podobná aktivita na podporu bezpečnosti chodců, ale i cyklistů a dalších
účastníků silničního provozu, je ojedinělá. Žádný jiný kraj nepořádá
preventivně bezpečnostní akce v takovém rozsahu jako Kraj Vysočina.
K jednotlivým zájemcům se reflexní bezpečnostní pásky v různých
barvách s logem Kraje Vysočina a logem projektu Bezpečná Vysočina
dostanou v průběhu letních měsíců.

Distribuce pásek je součástí projektu Bezpečná Vysočina, který
zaštiťuje několik desítek aktivit během celého roku. „Součástí krajského projektu jsou přednášky na školách, soutěže Řidič Vysočiny
a Cyklista Vysočiny, kurzy bezpečné jízdy, studenti středních škol
asistují policistům při vážení nákladních aut a v září se v centrech
vybraných měst Vysočiny uskuteční roadshow s ukázkami práce
záchranářů, policistů i hasičů, ale také s přenosným dopravním
hřištěm,“ přibližuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
Libor Joukl, který připomíná, že projekt je zaměřený hlavně na
mladší generaci a jeho cílem je především zvýšit bezpečnost účastníků silničního provozu.
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Školství
V částce 68/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 8. 6. 2016 byl pod
č. 178 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2016 (část 1. 1. 2017, část
1. 9. 2017, část 1. 9. 2018, část
1. 9. 2020, část 1. 11. 2020).
Hazardní hry
V částce 71/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 15. 6. 2016 byl
pod č. 186 publikován zákon
o hazardních hrách, pod č. 187
zákon o dani z hazardních her
a pod č. 188 zákon, kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani
z hazardních her.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017 (část dnem vyhlášení).
Veřejné zakázky
V částce 65/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 31. 5.
2016 byla pod č. 168 publikována vyhláška o uveřejňování
formulářů pro účely zákona
o zadávání veřejných zakázek
a náležitostech profilu zadavatele, pod č. 169 vyhláška
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a pod č. 170
vyhláška o stanovení paušální
částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při
zadávání veřejných zakázek.
Vyhlášky nabývají účinnosti
dnem 1. 10. 2016.
Veřejné zakázky
V částce 66/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 8. 6. 2016 bylo pod
č. 172 publikováno nařízení

vlády o stanovení finančních
limitů a částek pro účely zákona
o zadávání veřejných zakázek
a pod č. 173 nařízení vlády
o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné
zakázky na pořízení silničních
vozidel.
Nařízení vlády nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2016.
Soudní poplatky
V částce 62/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 23. 5.
2016 byl pod č. 161 publikován zákon, kterým se mění
zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon
č. 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních, ve znění
zákona č. 87/2015 Sb., a zákon
č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve
znění zákona č. 375/2015 Sb.
Zákon nabývá účinnosti dnem
7. 6. 2016.
Trestní řízení
V částce 63/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 23. 5. 2016 byl pod
č. 163 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961
Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 40/2009
Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2016.
Potraviny a tabák
V částce 69/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 9. 6. 2016 byl pod
č. 180 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
7. 9. 2016 (část 1. 1. 2017, část
1. 1. 2018, část 20. 5. 2019, část
20. 5. 2024), část pozbývá platnosti dnem 19. 5. 2019, dnem
19. 5. 2020 a dnem 19. 5. 2024.

Trestní odpovědnost právnických osob
V částce 70/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 6. 2016 byl pod
č. 183 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti
nim, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 12. 2016.
Zdravotní služby
V částce 58/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 17. 5. 2016 byl pod
č. 147 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2016.
Ochrana ZPF
V částce 70/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 6. 2016 byl pod
č. 184 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
28. 6. 2016.
Státní pozemkový úřad
V částce 70/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 6. 2016 byl pod
č. 185 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 8. 2016 (část 1. 7. 2018).
Kvalita půdy
V částce 59/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 17. 5.
2016 byla pod č. 153 publikována vyhláška o stanovení
podrobností ochrany kvality
zemědělské půdy a o změně

vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou
se upravují některé podrobnosti
ochrany zemědělského půdního
fondu.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 6. 2016.
Povrchové vody
V částce 59/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 17. 5.
2016 byla pod č. 154 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 98/2011 Sb.,
o způsobu hodnocení stavu
útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického
potenciálu silně ovlivněných
a umělých útvarů povrchových
vod a náležitostech programů
zjišťování a hodnocení stavu
povrchových vod, ve znění
vyhlášky č. 313/2015 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 20. 5. 2016.
Zdraví zvířat
V částce 63/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 23. 5. 2016 byla pod
č. 164 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška
č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti
k výkonu některých odborných
veterinárních činností, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 6. 2016.
Živnosti
V částce 60/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 20. 5. 2016 bylo
pod č. 155 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých
živností, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 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. 4/2016 konaného dne 21. 6. 2016
Usnesení 0271/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
Usnesení 0272/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
Ing. Zdeňka Kopeckého a Ing. Tomáše Kučeru ověřovateli zápisu
ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0273/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0274/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0275/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za
rok 2015 dle materiálu ZK-04-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0276/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na
ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 dle materiálu
ZK-04-2016-05, př. 1, rozhoduje * poskytnout dotace z kapitoly
Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek,
v celkové výši 607 854 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého
majetku v roce 2016 dle materiálu ZK-04-2016-05, př. 2 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2016-05, př. 4, zamítá
žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého
majetku v roce 2016 dle materiálu ZK-04-2016-05, př. 3, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS
spočívající ve zvýšení, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek,
o částku 7 854 Kč při současném snížení § 5399 – Ostatní záležitosti
bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 7 854 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0277/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci Městu Velké Meziříčí, IČ: 00295671, ve
výši 500 000 Kč a Obci Velká Losenice, IČ: 00295655, ve výši
500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle
materiálu ZK-04-2016-06, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle
materiálu ZK-04-2016-06, př. 3, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární
ochrana – dobrovolná část, o částku 1 000 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti

jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0278/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši
8 896 466 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-04-2016-07, př. 1 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-042016-07, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení
kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, o částku 8 896 466 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 8 896 466 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0279/04/2016/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: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín:
21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0280/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* uzavřít smlouvy o zřízení služebnosti mezi vlastníky aktuálně
evidovanými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy jako
povinnými ze služebnosti a Krajem Vysočina jako oprávněným ze
služebnosti, spočívající ve zřízení a provozování stavby Rozšíření
krajské datové sítě ROWANet křižovatka silnic II/351 a II/602
– Řehořov na pozemcích v k. ú. Řehořov a obci Kamenice a v k. ú.
a obci Věžnice a s tím souvisejícím právem vstupu a vjezdu oprávněného ze služebnosti inženýrské sítě (Kraje Vysočina) či jeho
dodavatelů na pozemky za účelem údržby a provádění oprav stavby
za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 50 Kč/bm
dle materiálů ZK-04-2016-09, př. 1,ZK-04-2016-09, př. 2, ZK-042016-09, př. 3, a ZK-04-2016-09, př. 4 * uzavřít smlouvu o zřízení
služebnosti mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem
jako povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina jako oprávněným
ze služebnosti inženýrské sítě, spočívající ve zřízení a provozování stavby Rozšíření krajské datové sítě ROWANet křižovatka
silnic II/351 a II/602 – Řehořov na pozemku par. č. 1197/1 v obci
Kamenice a katastrálním území Řehořov a s tím souvisejícím
právem vstupu a vjezdu oprávněného ze služebnosti inženýrské
sítě (Kraje Vysočina) či jeho dodavatelů na pozemek za účelem
údržby a provádění oprav stavby za jednorázovou úhradu za zřízení
služebnosti ve výši 1 000 Kč dle materiálu ZK-04-2016-09, př. 5.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0281/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační
a komunikační technologie 2016 žadatelům na projekt a ve výši
dle materiálu ZK-04-2016-10, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2016-10, př. 2 * neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2016 žadatelům na projekt dle materiálu
ZK-04-2016-10, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0287/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2015.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0282/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT
2016 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-201611, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu
ZK-04-2016-11, př. 2 * neposkytnout dotace v rámci grantového
programu Infrastruktura ICT 2016 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2016-11, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0289/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se
zadávacím řízením Jihomoravského kraje na výběr autobusových
dopravců pro oblast Znojemska s Jihomoravským krajem se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, dle materiálu
ZK-04-2016-18, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0283/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí
s realizací plánovaného projektu Zvýšení kvality návazné péče
Nemocnice Jihlava předkládaného do Integrovaného regionálního
operačního programu, schvaluje finanční závazek Kraje Vysočina
předfinancovat schválený projekt Zvýšení kvality návazné péče
Nemocnice Jihlava v souladu s materiály ZK-04-2016-12, př. 1,
ZK-04-2016-12, př. 2, a ZK-04-2016-12, př. 3, předkládaný do
Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši
99 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 Jihlava, příspěvkové organizace,
odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0284/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina
za období leden–duben 2016 dle materiálu ZK-04-2016-13, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. června 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0285/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019
dle materiálu ZK-04-2016-14, př. 1, bere na vědomí rozpis
rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019
dle materiálu ZK-04-2016-14, př. 2, a přehled předpokládaných
příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují
projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu
ZK-04-2016-14, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0286/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2015
bez výhrad, schvaluje Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015
dle materiálu ZK-04-2016-15, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0288/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
schválit Odůvodnění veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš – křiž.
s III/3792 v rozsahu materiálu ZK-04-2016-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0290/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice
2016 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu ZK-04-201619, př. 1 * neposkytnout dotace v rámci grantového programu
Bezpečná silnice 2016 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu
ZK-04-2016-19, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu
ZK-04-2016-19, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0291/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem
Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury dle materiálu
ZK-04-2016-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0292/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovým partnerem dle materiálu ZK-04-2016-21, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,
termín: 22. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0293/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0525/06/2015/ZK tak, že materiál ZK-06-201552, př. 1, bude nahrazen materiálem ZK-04-2016-22, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0294/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Nákladní technika na údržbu
komunikací Kraje Vysočina v rozsahu materiálu ZK-04-2016-23, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,
termín: 30. 06. 2016
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdrželo se 10.
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Usnesení 0295/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere
na vědomí informace o způsobu zajištění spolufinancování
regionální železniční dopravy po roce 2019, rozhoduje
o spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
v intencích návrhu Smlouvy o zajištění stabilního financování
regionální železniční osobní dopravy po roce 2019 dle materiálu
ZK-04-2016-101, př. 3, ukládá * hejtmanovi kraje dojednat
finální text Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální
železniční osobní dopravy po roce 2019 * hejtmanovi kraje
předložit podepsanou Smlouvu o zajištění stabilního financování
regionální železniční osobní dopravy po roce 2019 Zastupitelstvu
Kraje Vysočina na vědomí, a to na jeho nejbližším jednání,
v případě zásadní změny obsahu Smlouvy svolat mimořádné
zasedání zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0296/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace o návrhu společného postupu při zabezpečení
zimní a běžné údržby silnic I. třídy po 1. 5. 2017, ukládá * hejtmanovi kraje dojednat finální text Memoranda o společném postupu
při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy * hejtmanovi
kraje předložit podepsané Memorandum o společném postupu při
zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy Zastupitelstvu Kraje
Vysočina na vědomí, a to na jeho nejbližším jednání, v případě
zásadní změny obsahu Memoranda svolat mimořádné zasedání
zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0297/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 385/2 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 54 m2 oddělený GP č. 119-273/2015 z pozemku par.
č. 385 v k. ú. Radostovice u Lipničky, obec Světlá nad Sázavou,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Světlá nad
Sázavou, schvaluje dodatek č. 1446 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2016-24, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0298/04/2016/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. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0299/04/2016/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. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0300/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným, Povodím Moravy,
s. p., jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic
Vysočiny, příspěvkovou organizací, jako investorem stavby Část
VIII – III/4026, III/4027 Předín průtah na pozemku par. č. 2554
v katastrálním území a obci Předín dle materiálu ZK-04-2016-27,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0301/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 7416/8 o výměře 422 m2, par. č. 7416/10
o výměře 549 m2 a par. č. 7424/9 o výměře 11 m2 oddělené
z pozemků par. č. 7416/1 a par. č. 7424/1 dle geometrického plánu
č. 2180-17/2015 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Města Telč, schvaluje dodatek č. 1448 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2016-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0302/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem par. č. 38/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2
v katastrálním území Slavkovice a obci Nové Město na Moravě
z vlastnictví Města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje dodatek č. 1449 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0303/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Salačova Lhota smlouvu
o budoucí smlouvě darovací na převod úseků silnic II/128, III/1288
a III/12419 a těmito úseky silnic zastavěných pozemků v rozsahu
dle materiálu ZK-04-2016-30, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Obce Salačova Lhota.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. srpna 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0304/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* úplatně převést nově utvořený pozemek dle geometrického plánu
č. 2261-63/2014 par. č. 2892/4 – ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře 689 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví firmy KOVO ROPÁK, s. r. o.,
IČ: 27679802, Rozsochy 129, 592 57, za kupní cenu 60 000 Kč
* úplatně nabýt nově utvořený pozemek dle geometrického plánu
č. 2261-63/2014 par. č. 2922/4 – ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře 112 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví
firmy KOVO ROPÁK, s. r. o., IČ: 27679802, Rozsochy 129, 592 57,
do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 10 000 Kč, schvaluje
dodatek č. 1450 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-31,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0305/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky od vlastníků
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vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za
cenu, za podmínek a v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0306/04/2016/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 0307/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2016-34, př. 1, do vlastnictví Kraje Vysočina z vlastnictví Obce Nové Syrovice * převést
darem pozemky dle materiálu ZK-04-2016-34, př. 2, do vlastnictví
Obce Nové Syrovice z vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek
č. 1451 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-34, př. 3.
odpovědnost: Odbor majetkový, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0308/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-35,
př. 1, v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a k. ú. Klášter u Vilémova
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Vilémov * nabýt
darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 2, v k.
ú. Vilémov u Golčova Jeníkova z vlastnictví Městyse Vilémov do
vlastnictví Kraje Vysočina * převést úplatně pozemky v rozsahu a za
cenu dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 3, do vlastnictví fyzických
osob přiléhajících pozemků, schvaluje * dodatek č. 1452 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 4 * dodatek č. 1453
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0309/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem z pozemku par. č. 778 v k. ú. Kundratice u Křižanova
* díly „a“ + „ch“ o výměře 122 m2, nově oddělený pozemek par.
č. 778/8 o výměře 59 m2 a díly „b“ + „h“ o výměře 66 m2, všechny
díly a pozemek vzniklé dle GP č. 188-75/2014 * díl „b“ o výměře
256 m2, díly „d“ + „a“ o výměře 42 m2, všechny díly vzniklé dle
GP č. 186-226/2013 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Kundratice, schvaluje dodatek č. 1454 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2016-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0310/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 481/3 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 160 m2 v k. ú. Střítež u Černovic a obec Černovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Jindřichohradecké
místní dráhy, a. s., Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, za cenu
61 Kč/m2 a DPH s tím, že kupující uhradí zároveň kolek v hodnotě 1 000 Kč pro vklad smlouvy do katastru nemovitostí a bude
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poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, schvaluje dodatek
č. 1455 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0311/04/2016/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 0312/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a Obcí
Menhartice na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí
darovací smlouvě na část pozemku par. 1083/1 v k. ú. a obci
Menhartice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0313/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje po
zkolaudování stavby II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba, a vyřazení části původní silnice II/353 ze silniční sítě * převést darem
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Jamné pozemky
a stavby v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-40, př. 2, v k. ú. Jamné
u Jihlavy a v k. ú. Rytířsko * nabýt darem z vlastnictví Obce Jamné
do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-04-2016-40, př. 3, schvaluje dodatek č. 1457 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2016-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0314/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky dle geometrického plánu č. 3058212/2015 v k. ú. a obci Číhalín, par. č. 1458/2, díl „n“, o výměře
23 m2 a pozemek par. č. 1462/159, díly „a“ + „d“ + „g“ + „h“ +
„m“ o výměře 371 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Číhalín * nabýt darem pozemky dle geometrického plánu
č. 305-8212/2015 v k. ú. a obci Číhalín par. č. 1/2 díl „k“ o výměře
10 m2, par. č. 21/4 o výměře 6 m2 , par. č. 1442/5 díl „f“ o výměře
27 m 2, par. č. 1462/134 díl „c“ o výměre 21 m2, par. č. 1501 díl
„j“ o výměře 27 m 2 z vlastnictví Obce Číhalín do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1458 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-04-2016-41, př. 1 * dodatek č. 1459 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2016-41, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0315/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně sloupovou trafostanici č. 601876 umístěnou na
pozemku par. č. 48/22 v k. ú. Týn u Třebíče včetně transformátoru
o výkonu 400 kV A za dohodnutou kupní cenu ve výši 316 000 Kč
+ DPH v příslušné sazbě a dále pozemek st. par. č. 345 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2, jehož součástí je zděná
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trafostanice č. 601819 v k. ú. Týn u Třebíče včetně transformátoru
o výkonu 400 kV A a technologické části VN a NN za dohodnutou kupní cenu ve výši 360 000 Kč z vlastnictví společnosti E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
IČ: 28085400, do vlastnictví Kraje Vysočina s tím, že částkám za
transformátor a technologickou část bude připočtena DPH v příslušné sazbě v době uzavření kupních smluv, a dále uhradit daň
z nabytí nemovitých věcí dle kupních smluv dle materiálů ZK-042016-42, př. 1, a ZK-04-2016-42, př. 2, schvaluje * dodatek č. 9
Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč manž. Curieových
dle materiálu ZK-04-2016-42, př. 3 * dodatek č 8 Zřizovací listiny
Domova pro seniory Třebíč, Koutkova–Kubešova, dle materiálu
ZK-04-2016-42, př. 4.
odpovědnost: OM, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0316/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu
ZK-04-2016-43, př. 1, do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní
cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0317/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1460 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-44,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0318/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1461 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-45,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0319/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1462 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-46,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0320/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* dodatek č. 1463 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-042016-47, př. 1 * dodatek č. 1464 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2016-47, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0321/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 703/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 527 m2, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e., občanská
vybavenost, pozemek par. č. 702/4 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 103 m2, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e., jiná stavba,
včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí,
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za kupní cenu 5 550 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Velké Meziříčí s tím, že kupní cena bude kupujícím
uhrazena formou bezúročných splátek takto: 1. splátka ve výši 2
775 000 Kč v termínu do pěti měsíců od podpisu kupní smlouvy, 2.
splátka ve výši 2 775 000 Kč v termínu do 31. 3. 2017, schvaluje
dodatek č. 12 Zřizovací listiny Hotelové školy Světlá a Střední
odborné školy řemesel Velké Meziříčí dle materiálu ZK-04-201648, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0322/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/19 Kámen, obchvat, dle materiálu
ZK-04-2016-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0323/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Městysem Křižanov
jako budoucím povinným ze služebnosti na akci Domov Kamélie
Křižanov – trafostanice na pozemcích par. č. 2286 a par. č. 240
v k. ú. a obci Křižanov dle materiálu ZK-04-2016-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0324/04/2016/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 0325/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést spoluvlastnický podíl 109/250 budovy Domanín
č. p. 136, zemědělské stavby v k. ú. Domanín u Bystřice nad
Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem včetně součástí
a příslušenství, za kupní cenu 1 550 000 Kč z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Společnosti Bohuňov, a. s., se sídlem
č. p. 40, 593 01 Bohuňov, IČ: 25317652, s tím, že kupní cena bude
kupujícím uhrazena formou bezúročných splátek takto: 1. splátka ve
výši 550 000 Kč v termínu do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy,
2. splátka ve výši 500 000 Kč v termínu do 30. 11. 2017, 3. splátka
ve výši 500 000 Kč v termínu do 30. 11. 2018, kupní smlouva bude
uzavřena s rozvazující podmínkou uplatnění předkupního práva
pro vlastníka pozemku, na němž se nachází převážná část budovy,
pro případ neuhrazení některé splátky kupní ceny ve sjednané výši
a termínu bude prodávající oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši
200 000 Kč včetně možnosti odstoupení od kupní smlouvy, schvaluje dodatek č. 29 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední
odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle
materiálu ZK-04-2016-52, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0326/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 995/3 – ostatní plocha o výměře
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622 m2 a část pozemku par. č. 2429 dle návrhu geometrického plánu
č. plánu 5998/39567/2016, označenou jako nově vzniklý pozemek
par. č. 2429/1 – ostatní plocha o výměře 1 277 m2 včetně součástí
a příslušenství v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0327/04/2016/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 0328/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1465 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-55,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0329/04/2016/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. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0330/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky v rozsahu dle
materiálu ZK-04-2016-57, př. 1, od Obce Nová Ves u Chotěboře
* nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek od SODO
DUO, spol. s r. o., se sídlem Nová Ves u Chotěboře č. p. 180,
IČ: 60915480, za cenu, za podmínek a v rozsahu dle materiálu
ZK-04-2016-57, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0331/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně kupujícího a společností
České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 00 Praha 1, IČ: 70994226, na straně prodávajícího, kupní
smlouvu dle materiálu ZK-04-2016-58, př. 1, na pozemky dle GP
č. 494-406/2015 par. č. 375/40 o výměře 22 m2 a dle GP č. 501896/2015 par. č. 375/42 o výměře 132 m2 v k. ú. Okrouhlice za
dohodnutou kupní cenu 25 000 Kč v rámci stavby II/150 Okrouhlice
– most, ev. č. 150-022, schvaluje dodatek č. 1466 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2016-58, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0332/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2016-59, př. 1,
z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem
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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 0333/04/2016/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. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0334/04/2016/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 0335/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Golčův
Jeníkov na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina
na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající
zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemků par. č. 98
– zahrada o výměře 1 073 m2, par. č. 103 – zahrada o výměře
1 237 m2, par. č. 104/1 – zahrada o výměře 1 594 m2 a pozemků
par. č. 2654 – ostatní plocha o výměře 245 m2 v k. ú. a obci Golčův
Jeníkov o výměře cca 2 000 m2 za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 740 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tyto
nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0336/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
uzavřít Smlouvu dle materiálu ZK-04-2016-61, př. 1upr1 * požádat
Město Havlíčkův Brod o bezúplatný převod částí pozemků par. č. st.
6157, par. č. 1876/5, 1876/31, 1876/32 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
potřebných pro výstavbu budovy Krajské knihovny Vysočiny z vlastnictví Města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina * vyhlásit
záměr darovat Městu Havlíčkův Brod části pozemků par. č. 3051/1
a 3051/7, pozemků par. č. 3051/5, 3051/6, 3051/11, 3051/12,
3051/16, 3051/17, 3051/32, 3051/34, 3051/40, 3051/41, 3051/46
a spoluvlastnického podílu k pozemkům par. č. 3051/37 a 3051/38,
vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, včetně pozemní komunikace pro
motorová vozidla a chodníku pro pěší na těchto a dalších pozemcích
se nacházejících (odbočka z ulice Kyjovská k areálu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a podél hřiště v areálu školy
k polní cestě), kanalizace od areálu školy a bytového domu k ulici
Kyjovská, veřejného osvětlení podél chodníku z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Města Havlíčkův Brod, přičemž darování
bude vázáno na splnění následujících podmínek * bezúplatný převod částí pozemků par. č. st. 6157, par. č. 1876/5, 1876/31, 1876/32
v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Města Havlíčkův Brod
do vlastnictví kraje * uzavření smlouvy o financování dle materiálu
ZK-04-2016-61, př. 1upr1 * uzavření Smlouvy o zajištění funkce
základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem.
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odpovědnost: OM, OKPPCR, termín: 30. září 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Usnesení 0337/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje deklaruje
záměr kraje úplatně nabýt pozemky par. č. 3942/5 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je budova bez
č. p./č. e, par. č. 3942/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
30 m2, jehož součástí je budova bez č. p./č. e, par. č. 3942/13 – ost.
plocha, manipulační plocha, o výměře 6 277 m2 a par. č. 3943
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311 m2, jehož součástí je
budova bez č. p./č. e, vše v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví České
republiky – České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha
5, IČ: 00006963, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve
výši 14 800 000 Kč.
odpovědnost: OM, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0343/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení
ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu
Vesnice Kraje Vysočina obci Lípa se sídlem Lípa 93, 582 57 Lípa,
IČ: 00267805, poskytuje dar obci Lípa se sídlem Lípa 93, 582 57
Lípa, IČ: 00267805, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, dle
materiálu ZK-04-2016-69, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor,
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0338/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve
znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016 dle
§ 7 odst. 2 písm. c) a 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad
pro Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina dle
materiálu ZK-04-2016-64, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0339/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, na
realizaci akce v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů
Místní agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina žadateli uvedenému v materiálu ZK-04-2016-65, př. 1, za podmínek uvedených
v materiálu ZK-04-2016-65, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
se žadatelem dle materiálu ZK-04-2016-65, př. 2 * neposkytnout
dotaci obci Bezděkov dle materiálu ZK-04-2016-65, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0340/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok
2015 dle materiálů ZK-04-2016-66, př. 1, ZK-04-2016-66, př. 2,
a ZK-04-2016-66, př. 3, ukládá Radě Kraje Vysočina předložit
Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok
2016 do 30. června 2017.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0341/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere
na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu
ZK-04-2016-67, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0342/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 5 200 000 Kč na zvláštní účet kraje
určený na přípravu a realizaci projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

Usnesení 0344/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 6 000 000 Kč na zvláštní účet kraje
určený k přípravě a realizaci projektu RUMOBIL s tím, že finanční
prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0345/04/2016/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-04-2016-71, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu ZK-042016-71, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu
ZK-04-2016-71, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0346/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU
2014–2020 uvedené v materiálu ZK-04-2016-72, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0347/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-04-2016-73, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli
dle materiálu ZK-04-2016-73, př. 4 * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2016-73, př. 5.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0348/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
se sídlem Kounicova 13, 602 00 Brno, IČ: 75082241, dle materiálu
ZK-04-2016-74, př. 2upr1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle
materiálu ZK-04-2016-74, př. 2upr1, schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 – Územní
rozvoj, o částku 1 439 800 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 1 439 800 Kč na realizaci
akce Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV v roce 2016.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0349/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 3 250 000 Kč na zvláštní účet kraje
určený na přípravu a realizaci projektu MINDtheENERGY v případě, že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány
průběžně dle aktuálních potřeb projektu, prohlašuje skutečnosti
uvedené v materiálu ZK-04-2016-75, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR, termín: 23. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0350/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
vyhradit si rozhodnutí uzavřít dohodu o spolupráci dle materiálu
ZK-04-2016-76, př. 1 * uzavřít dohodu o spolupráci dle materiálu
ZK-04-2016-76, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.
Usnesení 0351/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání
dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské
unie ve výši 9 602 Kč Základní škole Otokara Březiny, Jihlava,
příspěvkové organizaci, IČ: 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0352/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů,
osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných
v zařízení pro zajištění cizinců v roce 2016 ve výši 78 250 Kč
Základní škole Otakara Březiny, Jihlava, příspěvkové organizaci,
IČ: 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0353/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji
v roce 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2016-79, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0354/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol zřizovaných
Krajem Vysočina označené v materiálu ZK-04-2016-80, př. 1, kódy
1A, 1B, 1C, 1D, 4A, 4B.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0355/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních
školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 ve
výši 100 000 Kč Základní škole Pacov, IČ: 75000474.
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odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0356/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí v roce 2016 ve výši 33 002 Kč Základní škole
a mateřské škole Štoky, příspěvkové organizaci, IČ: 75016362.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0357/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením
v roce 2016 ve výši 387 700 Kč dle materiálu ZK-04-2016-83, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0358/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419
– Ostatní tělovýchovná činnost, členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2016 v celkové výši
7 428 254 Kč dle tabulky materiálu ZK-04-2016-84, př. 4 *
rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-042016-84, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0359/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ve výši 1 700 000 Kč
Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČ: 04417909, dle
materiálu ZK-04-2016-85, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-04-2016-85, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0360/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu
Řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč – stavební
úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B ve
výši max. 225,7 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování
kraje do výše 136,7 mil. Kč), částka do výše 32 mil. Kč na realizaci
úprav v budově A bude uvolněna dle potřeby, ostatní prostředky
budou uvolňovány, pokud bude projekt vybrán k realizaci * převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Přístavba
dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební
akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, ve
výši max. 26,5 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování
kraje do výše 3 mil. Kč), prostředky budou uvolněny dle potřeby
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu
Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec
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ve výši max. 77,3 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování
kraje do výše 9,4 mil. Kč), částka do výše 1,8 mil. Kč na zpracování
stavební dokumentace bude uvolněna dle potřeby, ostatní prostředky
budou uvolňovány, pokud bude projekt vybrán k realizaci * převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Pořízení
3 center obnovitelných zdrojů energie ve výši max. 25,5 mil. Kč
(z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 0,8 mil. Kč),
pokud bude projekt vybrán k realizaci.
odpovědnost: OŠMS, OM, Projektová kancelář, termín: 27. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0361/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést činnost součásti Speciálně pedagogické centrum z příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice
2104, Havlíčkův Brod, IČ: 70838593, na příspěvkovou organizaci
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické
centrum Vysočina, IČ: 70832510, dnem 1. 7. 2016 dle materiálu
ZK-04-2016-87, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel a ředitelka
příslušných organizací
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0362/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 69 900 000 Kč na zvláštní účet projektu
Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic s tím, že prostředky
budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0363/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-89, př. 1
* Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-89, př. 2
* Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-04-2016-89, př. 3.
odpovědnost: OSV a ředitelé dotčených příspěvkových organizací,
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2016 dle
materiálu ZK-04-2016-91, př. 3 * Městu Žďár nad Sázavou ve výši
180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok
2016 dle materiálu ZK-04-2016-91, př. 4 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy dle materiálů ZK-04-2016-91, př. 1, ZK-04-2016-91, př. 2,
a ZK-04-2016-91, př. 3, a ZK-04-2016-91, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0366/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje
Vysočina dle materiálu ZK-04-2016-92, př. 1, schvaluje * stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky
zařazení dle materiálu ZK-04-2016-92, př. 1, jako závazné pro
aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina *
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky
2016–2018 dle materiálu ZK-04-2016-92, př. 2 * Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 dle materiálu
ZK-04-2016-92, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0367/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhrazuje
si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti
sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ve výši 2 300 000 Kč
na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální
pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu
ZK-04-2016-104, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-04-2016-104, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0364/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do projektů, pro
jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/
ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0368/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
zvýšení * obecné části redukčního koeficientu pro příspěvkové
organizace kraje z 0,76147 na 0,83408 * obecné části redukčního
koeficientu pro služby nezřizované krajem z 0,8180 na 0,88420 *
specifické části redukčního koef. u hospicových odlehčovacích služeb z 0,4 na 0,9, bere na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské
příspěvkové organizace za odvětví sociální péče a zdravotnictví
dle materiálu ZK-04-2016-105, př. 1, si vyhrazuje 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 9 053 000
Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-04-2016-105, př.
2, a ZK-04-2016-105, př. 3 * uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám
o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb
dle materiálu ZK-04-2016-105, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0365/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní
sociální péče a pomoc rodině a manželství * Městu Pelhřimov
ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok
2016 dle materiálu ZK-04-2016-91, př. 1 * Městu Havlíčkův Brod
ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro
rok 2016 dle materiálu ZK-04-2016-91, př. 2 * Městu Třebíč ve

Usnesení 0369/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní
sociální péče a pomoc rodině a manželství * Městu Havlíčkův Brod
ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro
rok 2016 dle materiálu ZK-04-2016-106, př. 1 * Městu Třebíč ve
výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2016, dle
materiálu ZK-04-2016-106, př. 2 * Městu Žďár nad Sázavou ve výši
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180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok
2016, dle materiálu ZK-04-2016-106, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy dle materiálů ZK-04-2016-106, př. 1, ZK-04-2016-106,
př. 2, a ZK-04-2016-106, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0370/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 2 962 000 Kč na zvláštní účet kraje
určený na přípravu a realizaci projektu Central Europe Waste v případě, že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány
průběžně dle aktuálních potřeb projektu, prohlašuje skutečnosti
uvedené v materiálu ZK-04-2016-93, př. 2.
odpovědnost: ORR, OŽPZ, termín: 23. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0371/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 3 400 000,00 Kč na zvláštní účet kraje
určený na financování projektu Dokončení implementace soustavy
Natura 2000 s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro
předfinancování a spolufinancování projektu.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0372/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 9 700 000 Kč na zvláštní účet kraje
určený na financování projektů v oblasti návštěvnické infrastruktury
přírodních památek a rezervací s tím, že tyto finanční prostředky
budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0373/04/2016/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 materiálů ZK-04-2016-96, př. 1, a ZK-04-2016-96,
př. 2 * uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálů ZK-04-2016-96,
př. 3, a ZK-04-2016-96, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0374/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí podklady k řešení problematiky dlouhodobého sucha
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a nedostatku vody na území Kraje Vysočina dle materiálů ZK-042016-97, př. 1, a ZK-04-2016-97, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0375/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok
2015 dle materiálu ZK-04-2016-98, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje,
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0376/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Investujme v sociálních službách 2016 dle
materiálu ZK-04-2016-99, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Investujme v sociálních službách 2016 ve
složení * ODS – Jiří Hormandl (PE), Hana Fexová (JI) * KDUČSL – Karel Křivánek (JI), Lenka Koláčná (TR) * ČSSD – Pavla
Kučerová (PE) * KSČM – Věra Buchtová (ZR), Lubomír Drápela
(JI) * Pro Vysočinu – Pavel Hájek (PE), Zdeňka Marková (ZR)
* TOP09 a STAN – Ladislav Bárta (ZR), Patrik Priesol (JI) *
Ivanu Mojžyškovou (HB, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru
grantového programu Investujme v sociálních službách 2016 *
garantem grantového programu Investujme v sociálních službách 2016 odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu
s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0377/04/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku
obcí 2016 dle materiálu ZK-04-2016-100, př. 1, jmenuje * řídicí
výbor grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016 ve složení * ODS – Alena Řehořová (JI),
Rostislav Novák (TR) * KDU-ČSL – Radek Pátek (ZR), Petr Kesl
(PE) * ČSSD – Jaromír Pospíchal (ZR) * KSČM – Ladislav Nováček
(PE), Kamil Vejvoda (ZR) * Pro Vysočinu – Anna Machátová (TR),
Eva Požárová (JI) * TOP09 a STAN – Jana Spekhorstová (TR),
Irini Martakidisová (ZR) * Antonína Daňka (PE, ČSSD) předsedou
řídicího výboru grantového programu Podporujeme prorodinnou
a seniorskou politiku obcí 2016 * garantem grantového programu
Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016 odbor
sociálních věcí a zástupce garanta Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Stanislavu Holbovou s právem poradním, pověřuje radu kraje,
aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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