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DRUHÉ PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ
REZONANCE V REGIONU MÁ NOVĚ
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího
Běhounka a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka
ve čtvrtek 15. září 2016 krajská Nemocnice Nové Město
na Moravě oficiálně zahájila provoz nového pracoviště
magnetické rezonance. Jedná se po Nemocnici Jihlava
o druhé takto specializované pracoviště na Vysočině.
„Magnetická rezonance bude sloužit i pro pacienty
z ostatních nemocnic v regionu. Moderní přístroj umožňuje prakticky kompletní vyšetření celého těla, a zejména
se uplatní v oboru neurologie, ortopedie a onkologie.
Diagnostiku bude nemocnice provádět pro pacienty
všech zdravotních pojišťoven,“ uvedl hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek.
„Pořízením magnetické rezonance se pacientům nejen
ze spádové oblasti novoměstské nemocnice výrazně
zlepší dostupnost šetrnější a modernější diagnostiky.
Nebudou muset jezdit do vzdálených zdravotnických
zařízení jako dosud, což zkvalitní a urychlí jejich léčbu,“
říká ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě Věra
Palečková. Ročně v novoměstské nemocnici počítají
zhruba se třemi tisíci vyšetřeními. Magnetická rezonance
Siemens 1,5 Magnetom Aera disponuje nadstandardně
širokým otvorem o průměru 70 centimetrů umožňujícím
bez problémů vyšetření i silnějších pacientů.
Zřízení pracoviště magnetické rezonance vyjde na
čtyřiačtyřicet milionů korun s DPH, přičemž součástí

zakázky jsou také stavební úpravy v budově radiologie,
které jdou za zřizovatelem nemocnice – a tedy za Krajem
Vysočina. Novoměstská nemocnice chce přístroj za 32
milionů korun financovat z Integrovaného regionální
operačního programu.
Dodavatel: MEDIFINE a. s.
Přístroj: MAGNETOM Aera od firmy Siemens
Magnetická rezonance je moderní zobrazovací metoda,
které nepracuje na principu rentgenového záření, ale
využívá silného magnetického pole. Jedná se o bezpečné
vyšetření bez potenciálně škodlivého ionizujícího záření
užívaného při RTG a CT vyšetřeních. Díky rozdílné
intenzitě signálu různých tkání je zobrazení orgánů
a jejich patologie mnohem podrobnější a zřetelnější
než u jiných metod. Na kontrastní látky používané při
vyšetření vznikají alergické reakce daleko méně často
než na jodové kontrastní látky používané při CT vyšetření. Na magnetické rezonanci nelze až na výjimky
vyšetřit pacienty s kardiostimulátorem, opatrnosti je
třeba u kovových implantátů. Magnetická rezonance má
své uplatnění zejména při neurologických, ortopedických
a onkologických indikacích.
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 Svatošová Jitka,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova@kr-vysocina.cz

KRAJ VYJEDNAL PENÍZE NAVÍC
NA DALŠÍ KOTLÍKY. POŽÁDAT BUDE
MOŽNÉ JEŠTĚ LETOS
Dalších téměř 24 milionů korun
získá Kraj Vysočina ještě do konce
letošního roku na další výměny
kotlů. „Už v únoru jsme ministerstvo
životního prostředí oslovili se žádostí
o navýšení dotace na výměnu kotlů
v Kraji Vysočina a několikrát jsme
svou žádost urgovali. Nyní přišla
informace, že je možné požádat si
o další prostředky, které jsou však
určeny pouze na výměny stávajících
kotlů na tuhá paliva za zdroj využívající obnovitelné energie, konkrétně
kotel čistě na biomasu nebo tepelné
čerpadlo. Podpořeno by mohlo být
zhruba 190 žadatelů o tuto formu
výměny,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí
a zemědělství Zdeněk Chlád s tím,

že ostatní zdroje, a tedy kotle na uhlí,
kombinované kotle na uhlí a biomasu
a plynové kotle z těchto prostředků,
podle pokynu ministerstva životního
prostředí podporovat nelze.
Podle informací krajských administrátorů dotačního titulu nedojde
k žádné změně podmínek předložení
žádosti o kotlíkovou dotaci. Ti, kteří
nebyli úspěšní v minulé výzvě při
podání žádosti na výměnu kotle na
tuhá paliva za kotel čistě na biomasu
nebo tepelné čerpadlo, mohou tedy
bez další zásadní administrativy
předložit po otevření výzvy novou
žádost. Předpokládá se, že v polovině října letošního roku bude
Krajem Vysočina vyhlášena výzva
a ještě před koncem roku 2016

zahájen příjem žádostí. Na přelomu února a března by mohla být
vydána první rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřeny smlouvy
se žadateli.
Nyní je na Ministerstvu životního
prostředí ČR, jak rychle bude jednat a zašle změnu rozhodnutí, která
je pro kraj nezbytná pro vyhlášení dodatečné výzvy. Informace
bude Kraj Vysočina zveřejňovat
aktuálně na www.kr-vysocina.cz,
www.kr-vysocina.cz/kotliky a také
v měsíčníku Kraj Vysočina.
 Iveta Fryšová,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 546,
e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

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
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DALŠÍCH TŘINÁCT SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Z VYSOČINY KOUPÍ NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL
Dalších třináct obcí, které mají schválenou ministerskou dotaci
na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární
ochrany dobrovolných hasičů, může počítat i s finanční podporou
Kraje Vysočina. Krajští zastupitelé na svém zářijovém zasedání
rozhodli o podpoře – nejčastěji ve výši 300 tisíc korun. Už v červnu
letošního roku rozhodli podpořit prvních třicet úspěšných ministerských žadatelů částkou necelých devíti milionů korun.
„Kraj Vysočina se letos v únoru rozhodl vzhledem k dotačnímu
titulu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR –
pomoci obcím dofinancovat projekty, na které stát na Vysočinu
pošle 25 milionů korun. Krajské zastupitelstvo schválilo, že kraj
žadateli-obci přispěje dvěma třetinami přiznané výše ministerské
dotace, a pro tyto účely schválilo finanční podporu obcím ve výši
16,7 milionu korun,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast financí Vladimír Novotný.
V období od 1. června do 22. srpna dorazilo na kraj celkem
třináct žádostí v hodnotě 3 833 000 Kč. Radní Kraje Vysočina
doporučili jednotlivé částky ke schválení krajskému zastupitelstvu,

které 13. září dotace schválilo, a zvýšilo tak krajskou finanční
podporu na částku 12 729 000 Kč.
Celkem si z Kraje Vysočina podalo žádost 243 obcí. 212 z nich
žádalo o dotaci na dopravní automobil a zbývající se zaměřily na
rekonstrukci požární zbrojnice. Vzhledem k vysokému počtu žádostí
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR rozhodlo podpořit pouze žadatele o dopravní automobily. Následně po bodovém
ohodnocení vyhovělo 56 žadatelům s nejvyšším počtem získaných
bodů. Prozatím si o krajský příspěvek požádalo 43 z nich.
Pořízení dopravního automobilu pro jednotku dobrovolných hasičů
musí vyjít do 900 tisíc korun. Maximální výše státní dotace činí
450 tisíc korun a Kraj Vysočina obce podporuje příspěvkem ve výši
2/3 přiznané ministerské dotace.
Na území Kraje Vysočina je v současné době 957 sborů dobrovolných hasičů.
 Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 122, e-mail: dvorak.pavel@kr-vysocina.cz

Obce, které o příspěvek Kraje Vysočina zažádaly v termínu od 1. června do 22. srpna 2016
Žadatel
Obec Meziříčko
Obec Strachoňovice
Městys Želetava
Obec Bačkov
Obec Lhánice
Obec Okarec
Obec Vokov
Obec Zadní Zhořec
Obec Onšov
Obec Trpišovice
Obec Chyšná
Obec Těchobuz
Obec Zhořec

Název projektu
Dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
Dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
Dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
Dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
Dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
Dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
Dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
Dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
Dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
Dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
Dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
Dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
Dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany

Schválená částka
300 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
233 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč

Zdroj: Kraj Vysočina

ŠKOLICÍ CENTRUM PRO ZÁCHRANÁŘE
V JIHLAVĚ MÁ ZELENOU
Kraj Vysočina postaví do čtyř
let v areálu sídla Zdravotnické
záchranné služby v Jihlavě nové
školicí a vzdělávací středisko.
Bude určené pro výuku a výcvik
složek IZS, které zasahují na
území Kraje Vysočina v oblasti
krizové přípravy. Stavba s předpokládaným rozpočtem 45 milionů korun by měla vyrůst za
podpory evropských dotací.
„Architektonicky bude přístavba
korespondovat s dosavadní
zástavbou a bude situována do
volného rozvojového prostoru

ve svahu směrem k obchodnímu
centru. Jeho výška respektuje
požadavky zajištění leteckého
provozu záchranné služby,“ říká
náměstek hejtmana pro oblast
majetku Libor Joukl.
Komplexní centr um budou
tvořit vzájemně provozně propojená pracoviště v oploceném
areálu ve Vrchlického ulici.
Jako nejvhodnější se podle
projektu jeví výstavba dvoupodlažní budovy se samostatným vstupem. V objektu bude
velká přednášková místnost

pro teoretickou výuku s projekční stěnou a videokonferenčním zařízením, odborné
učebny, místnost pro výcvik
leteckých záchranářů, lezecká

stěna a řada simulátorů včetně
pracoviště pro trénink speciálního biohazard týmu. Součástí
stavby bude technické a hygienické zázemí.
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„Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu by
měla pokrýt 85 procent nákladů.
Státní rozpočet přispěje pěti
procenty, kraj uhradí deset
procent,“ informoval náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro

oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný.
Pro Zdravotnickou záchrannou
službu Kraje Vysočina v současné době operuje 29 výjezdových skupin různého druhu,
z toho dvanáct pozemních sku-

pin s lékařem přes den a deset
v noci, 16 pozemních skupin
bez lékaře a 18 v noci a jedna
letecká skupina s lékařem. ZZS
KV zaměstnává 404 pracovníků.
Rozvržení výjezdových stanovišť
je navrženo ideálně tak, aby byl

zajištěn dojezdový čas na celém
území regionu do dvaceti minut.
 Pavel Kutiš,
odbor zdravotnictví,
tel.: 564 602 456,
e-mail: kutis.p@kr-vysocina.cz

BÝVALÝ DOMOV MLÁDEŽE VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU
SE PROMĚNÍ NA DOMOV PRO SENIORY
Ve Žďáře nad Sázavou by mohl už v roce 2018 začít fungovat nový
domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Kraji Vysočina
se přihlásil soukromý zájemce o koupi areálu školy na ulici Komenského ve Žďáře nad Sázavou, kde dříve působila Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou. Za vybrané objekty,
které společnost Senior holding přestaví a následně využije pro
poskytování sociálních služeb, zaplatí přes 24 milionů korun. Koupi
v úterý 13. září odsouhlasilo krajské zastupitelstvo.
Kraj Vysočina se rozhodl areál prodat s podmínkou, že v něm
kupující vybuduje pobytové zařízení poskytující sociální služby
domova pro seniory a domova se zvláštním režimem podle zákona
o sociálních službách s kapacitou až 120 lůžek. Na výzvu zareagovala
v oboru zkušená společnost Senior holding, která – pokud administrativní kroky půjdou podle přepokládaného plánu – uzavře s Krajem
Vysočina kupní smlouvu a na vlastní náklady areál přebuduje na
pobytové služby pro seniory. Následně bude na provoz 120 lůžek
domova získávat finanční prostředky z obvyklých zdrojů.
Ve Žďáře nad Sázavou končí v roce 2018 smlouva Domovu se zvláštním režimem, který v pronajatém objektu provozuje město Žďár
nad Sázavou. Všech 50 klientů by mělo potřebnou péči získat právě
v novém domově pro seniory, kde najdou práci i stávající zaměstnanci
domova se zvláštním režimem, a navíc 70 nových pracovníků.

Zařízení pro seniory je už předběžně zařazené do krajské sítě
sociálních služeb, a to je předpokladem k tomu, aby Kraj Vysočina
mohl přispívat na provoz ze státních i krajských prostředků. „Pokud
se podaří záměr realizovat, zhruba na deset let by měla být zajištěná
stabilita sítě sociálních služeb a dostatek lůžek v okrese Žďár nad
Sázavou,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Kraje Vysočina Věra Švarcová. S nedostatkem míst v domovech
pro seniory i v domovech se zvláštním režimem se aktuálně potýká
především Havlíčkobrodsko, Jihlavsko a právě Žďársko. V Havlíčkově Brodě má v příštím roce v areálu nemocnice s přispěním státní
dotace vyrůst krajský domov pro seniory s kapacitou 110 lůžek. Na
Jihlavsku se za přispění soukromého vlastníka zvažuje výstavba
domova v Telči a domov pro seniory by mohl také vyrůst přímo
v krajské Jihlavě.
V Kraji Vysočina nabízí služby 26 domovů pro seniory s 2 217
lůžky, z nichž jedenáct zařízení s 1 298 lůžky zřizuje Kraj Vysočina.
V krajských sociálních službách pracuje přes 800 zaměstnanců.
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161,
e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz

ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA ROZHODLO

O VYDÁNÍ AKTUALIZACE Č. 2 A AKTUALIZACE Č. 3
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
rozhodlo na svém pátém zasedání 13. září 2016 usnesením
č. 0463/05/2016/ZK o vydání
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
a usnesením č. 0464/05/2016/
ZK o vydání Aktualizace č. 3
Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina (dále též „ZÚR KrV“)
formou opatření obecné povahy.
Dokumentace Aktualizace č. 2
ZÚR KrV zapracovala požadavky vyplývající z platné Politiky územního rozvoje ČR (dále
též „PÚR“), která je nadřazenou dokumentací zásad územ-

ního rozvoje. Konkrétně byly
aktualizovány priority územního plánování Kraje Vysočina, bylo rozšířeno území
rozvojové oblasti republikového významu o obce Bartoušov, Šlapanov a Vysoká a nově
byla vymezena rozvojová osa
v úseku hranice Středočeského
kraje – Humpolec s vazbou na
dálnici D1. Byl doplněn koridor silniční dopravy republikového významu S8 – silnice
I/38 – v úseku hranice Středočeského kraje – Golčův Jeníkov – Havlíčkův Brod, dále
byl vymezen koridor republi-

kového významu zvláště vysokého napětí 400 kV Hradec–
Mírovka. Byla zpřesněna plocha
vymezená v PÚR pro umístění
stavby Centrální sklad vyhořelého jaderného paliva Skalka
včetně úpravy územního systému ekologické stability v této
lokalitě. Aktualizace č. 2 ZÚR
KrV zpřesnila republikový koridor pro vyvedení elektrického
výkonu z elektrárny Dukovany, a to vymezením koridoru
územní rezervy. Z dokumentace
byl vypuštěn koridor územní
rezervy pro rozšíření dálnice D1
v šíři jejího ochranného pásma.

Dokumentace Aktualizace č. 3
ZÚR KrV byla zpracována na
žádost oprávněného investora
Krajské správy a údržby silnic Vysočina. Řeší záměry tří
obchvatů na silnicích II. tříd.
Na silnici II/602 je to koridor
obchvatu pro umístění propojení
silnic I/38–II/523–II/405–II/602
jižně od Jihlavy a dále obchvat
silnice II/602 Velký Beranov
včetně připojení Nových Domků.
Na silnici II/405 je řešen obchvat
silnice II/405 Okříšek včetně
propojení na silnici III/35114
mezi obcemi Přibyslavice a Nová
Ves (napojení průmyslové zóny).

číslo 10/2016

Odbor územního plánování
a stavebního řádu Krajského
úřadu Kraje Vysočina vydání
obou aktualizací oznámí podle
správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na
úřední desce krajského úřadu
po dobu 15 dnů. Po uplynutí této
lhůty nabydou obě aktualizace

strana 4

ZPRAVODAJ
účinnosti a stanou se závaznou
územně plánovací dokumentací na území Kraje Vysočina.
Veřejná vyhláška je také zaslána
obcím kraje se žádostí o vyvěšení. Dokumentace obou aktualizací je zveřejněna na webových
stránkách kraje www.kr-vysocina.cz na portálu územního

plánování a stavebního řádu →
Oddělení územního plánování →
Územně plánovací dokumentace
Kraje Vysočina → Aktualizace
č. 2 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina a Aktualizace
č. 3 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina. Do listinné
podoby dokumentací je možné

nahlédnout na Krajském úřadu
Kraje Vysočina na odboru územního plánování a stavebního řádu.
 Lenka Ryšavá,
odbor územního plánování
a stavebního řádu,
tel.: 564 602 270,
e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

DALŠÍCH VÍCE NEŽ 8 600 ŽÁKŮ A STUDENTŮ
Z VYSOČINY UŽ VÍ, JAK POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC
Do dvanáctého ročníku projektu První pomoc do škol se ve školním
roce 2015/2016 přihlásilo 193 škol z Kraje Vysočina, uskutečnilo se 401
výukových kurzů a své znalosti o poskytování první pomoci si rozšířilo 8 614 žáků a studentů. „V ukončeném školním roce absolvovala
výuku téměř celá populace 14letých a přes 85 procent 17letých v Kraji
Vysočina,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a doplnil, že
od roku 2004 prošlo projektem přes 95 tisíc žáků a studentů.
Cílem projektu První pomoc do škol je poskytnout mladým lidem
v Kraji Vysočina kvalitní výuku laické zdravotnické první pomoci
s důrazem na praktickou přípravu. Výuka se v tomto projektu
realizuje už dvanáct let a stala se standardní součástí vyučování
na školách v Kraji Vysočina. „Z hodnoticích dotazníků vyplývá,
že účastníci oceňují hlavně praktické ukázky poskytování první
pomoci, mladší žáci pak označují za nejzajímavější výuku záchranářů s výjezdovým vozidlem,“ přiblížil hejtman Jiří Běhounek,
který vidí velký přínos v tom, že pokud by se žáci dostali k nějaké
mimořádné situaci, budou si vědět rady a svojí pomocí mohou třeba
zachránit lidský život.
Vzhledem k dlouhodobým pozitivním výsledkům chce Kraj Vysočina s výukou pokračovat i v nadcházejícím školním roce 2016/2017.

„14letí žáci základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií
budou výuku absolvovat letos na podzim a příští rok až do konce
června. Část kurzu zajistí specializovaní lektoři, pedagogové a studenti vyšších a středních zdravotnických škol v Kraji Vysočina
a v neposlední řadě i pracovníci Zdravotnické záchranné služby
Kraje Vysočina a Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina,“
doplnil hejtman Jiří Běhounek.
U studentů druhých ročníků učilišť a středních škol bude výuka
probíhat od září 2016 do února 2017 s důrazem na procvičení kardiopulmonální resuscitace, život zachraňujících úkonů a komunikace
s operátorem záchranné služby. Výuku zajistí profesionální záchranáři Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.
Ve školním roce 2015/2016 náklady na obě kategorie účastníků
kurzů dosáhly na 1,6 milionu korun. V následujícím školním roce
2016/2017 navrhuje rozpočet Kraje Vysočina stejně jako v minulém
školním roce maximální částku 1,9 milionu korun.
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz

ZIMNÍM SEMESTREM ZAČÍNÁ DALŠÍ AKADEMICKÝ
ROK UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU KRAJE VYSOČINA
Unikátní projekt Kraje Vysočina
Univerzita třetího věku funguje
od roku 2011 ve spolupráci
s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, která výuku
seniorské populace zaštiťuje.
V posledních letech se však
nevyučuje pouze na akademické
půdě v krajském městě, ale místy
konání se staly také domovy
pro seniory v Kraji Vysočina.
Výuku zimního semestru už
zahájili ve Žďáře nad Sázavou,
v Třebíči i v Pelhřimově a začátkem října také v Havlíčkově
Brodě a ve Velkém Meziříčí.
„Za posledních pět let jsme
vzdělávání postupně zahájili
ve všech okresních městech

Vysočiny. Největší devizou
projektu je, že dozvědět se nové
informace mohou nejen klienti
z domovů pro seniory, ale také
starší lidé z řad veřejnosti, kteří
mohou na výuku docházet,“
uvedla vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje
Vysočina Věra Švarcová s tím,
že ještě během října je možné
se hlásit do otevřených kurzů –
záleží jen na naplnění kapacity.
Ve Velkém Meziříčí se přednášky odehrávají od roku 2011
v tamějším domově pro seniory,
kde se už uskutečnilo celkem
300 lekcí, kterými prošlo 631
seniorů. Letos budou vysokoškoláci-senioři s Milanem

Kameníkem studovat Nauku
o planetě Zemi, dozví se o Sluneční soustavě nebo o geologii Země. V pelhřimovském
domově pro seniory se budou
v zimním semestru zabývat
Zdravým životním stylem seniorů a v letním (stejně jako ve
Velkém Meziříčí) Naukou o planetě Zemi.
Havlíčkův Brod je jedním ze
zapojených měst do Univerzity třetího věku od roku 2013.
Nově se přednášky z Domova
pro seniory na Husově ulici
vzhledem k rekonstrukci přesunou do Domova pro seniory
na Reynkově ulici, kde 4. října
začal zajímavý kurz Psycholo-

gie a arteterapie pod vedením
Lucie Polákové. V Třebíči, konkrétně v Domově pro seniory
Třebíč Koutkova-Kubešova, už
druhým rokem studují Zdravý
životní styl seniorů, zahrnující například trénink paměti,
pohyb a cvičení i informace,
jak správně využívat bylinky.
A ve Žďáře nad Sázavou budou
účastníci Univerzity třetího
věku studovat v prostorách
Střední školy obchodu a služeb
Dějiny umění v Evropě a jejich
odezvu v českých zemích, které
přiblíží akademický malíř Vladimír Netolička. Vybrat si z celkem 14 oborů pak mohou přihlášení senioři v krajské Jih-
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lavě – v mateřské Vysoké škole
polytechnické. Škála témat je
široká: od digitální fotografie
přes komunikaci v praxi až po
právním minimum pro seniory.
Účastníci se nemusí bát žádného
zkoušení. Obsahem studia jsou
semináře a praktické ukázky
studovaných témat. Pouze při
ukončení celého tématu mohou
dobrovolně vypracovat krát-

kou písemnou práci, která není
hodnocena známkami a slouží
ke společné diskusi. „Lektory
přednášek jsou akademičtí
pracovníci působící na jihlavské vysoké škole. Mají bohaté
zkušenosti s danými tématy
i s výukou seniorů a každoročně
se setkávají s vysokým zájmem
o studium,“ doplnila Táňa Křížová z odboru sociálních věcí

Krajského úřadu Kraje Vysočina, která má projekt univerzity
na starosti.
Zájemci o st udium získají
všechny informace na webových stránkách VŠPJ:
ht t ps://u3v.vspj.cz /obecneinfor mace, kde mimo jiné
najdou přehled studijních témat
a přihlášky. Jedinou podmínkou
pro přihlášení je dosažení věku

55 let a 500 Kč poplatek za
jeden semestr, který platí senioři
z řad veřejnosti; za klienty
domovů pro seniory přebírá
tuto povinnost K rajský úřad
Kraje Vysočina.
 Táňa Křížová,
odbor sociálních věcí,
tel.: 564 602 811,
e-mail: krizova.t@kr-vysocina.cz

NA VYSOČINĚ PŮSOBÍ
685 ZAŘÍZENÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE ODPADY
Na území Kraje Vysočina funguje celkem 685 zařízení, která
se zabývají sběrem, výkupem, využitím nebo odstraněním
odpadů. Se závěrem srpna Krajský úřad Kraje Vysočina dokončil
jejich revizi a na základě ohlášení prostřednictvím integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) jim přidělil
identifikační číslo zařízení (IČZ). Všechny je možné nalézt
v celorepublikovém registru na internetových stránkách https://
isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni.
„Podle zákona o odpadech musí provozovatelé zařízení, skládek odpadů a dopravci odpadů při každém předání odpadů
a v evidenci toto identifikační číslo důsledně používat,“ uvedl
radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství
Zdeněk Chlád s tím, že přehled zařízení k nakládání s odpady je
možno nalézt na internetových stránkách Ministerstva životního
prostředí, a to v Informačním systému odpadového hospodářství
(ISOH) v části Registr zařízení.
Tento veřejný informační systém slouží pro širokou i odbornou
veřejnost jak pro orientaci v platných právních předpisech z oboru
odpadového hospodářství, tak i pro přehled o produkci a nakládání s odpady; nově je zpracován přehled – Registr zařízení.
Údaje do Registru zařízení vkládají a aktualizují příslušné krajské
úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na základě
povinností uložených zákonem o odpadech. „Registr je dostupný
na následujících internetových stránkách: https://isoh.mzp.cz/
RegistrZarizeni. Nahradil tak dříve používané takzvané websouhlasy jednotlivých krajů, které jsou dočasně mimo provoz,“
doplnil radní Zdeněk Chlád.

Přehled evidovaných zařízení Kraje Vysočina:
• 356 stacionárních zařízení, která se nejčastěji zabývají

sběrem nebo výkupem odpadů či odpady jakýmkoliv
jiným způsobem využívají nebo odstraňují, jako například skládky, sběrny, velké kompostárny, bioplynové stanice apod. (provozovaná v souladu s § 14, odst. 1 zákona
o odpadech)

• 247 mobilních zařízení, jež představují například vozi-

dla sbírající nebo vykupující odpad či různé drticí a třídicí stroje, které odpad zpracovávají a předávají k dalšímu
využití (provozovaná v souladu s § 14, odst. 1 zákona
o odpadech)

• 14 zařízení využívajících odpady jako druhotnou

vstupní surovinu – například papírny, sklárny, železárny,
dřevozpracující závody, zpracování plastů a asfaltu (jsou
provozovaná v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech)

• 68 malých kompostáren, jež zpracovávají biologicky roz-

ložitelný odpad kapacitně do 150 tun ročně (provozovaných
podle § 33b, odst. 1, písm. b) zákona o odpadech)

 David Kubát, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 529, e-mail: kubat.d@kr-vysocina.cz

ELEKTRONICKÁ BEZPEČNOST V KRAJI VYSOČINA
A SOUTĚŽE PRO ŽÁKY I STUDENTY
Aktuálně dvou soutěží spojených s tématem elektronické
bezpečnosti v Kraji Vysočina
se mohou zúčastnit žáci a studenti z Vysočiny. Už pošesté
je připravila pracovní skupina zabývající se problematikou elektronické bezpečnosti. Soutěžící se mohou těšit
na znalostní kvíz, na tvorbu

videí, plakátů nebo fotorománů
a nově se do aktivit mohou
zapojit i školy.
„První soutěž odstartovala
už v květnu letošního roku.
Její součástí je znalostní kvíz,
který je navázaný na e-learningové kurzy a je realizován
pod hlavičkou projektu Kraje
pro bezpečný internet. Žáci

musí správně zodpovědět dvacet otázek a poté jsou zařazení
do slosování o hodnotné ceny,
jako je mobilní telefon, Xbox
nebo tablet,“ prozradil hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
K r om ě s out ě ž n í ho k v í z u
mohou ž á ci v y pl n it Kv í z
PLUS, k ter ý je u rčen pro
opravdové odborníky na elek-

tronickou bezpečnost. Nově je
soutěžní kvíz doplněn o soutěž
škol. Školská zařízení s nejvyšším počtem žáků, kteří
úspěšně absolvují soutěžní
kvíz, získají finanční dar dvacet tisíc korun. Prostředky
pak budou moci vy užít na
pořízení vybavení, jež podpoří
a zvýší bezpečnost žáků při
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jejich práci v prostředí internetu. Soutěž, o které najdete
všechny potřebné informace na
stránkách www.kpbi.cz, končí
30. října letošního roku.
Druhá soutěž se nese v kreativním duchu a zaštiťuje ji
hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek. Zapojit se mohou
všichni žáci a studenti z Kraje

Vysočina, kteří originálním
způsobem zpracují letošní
podtitul soutěže ICT nás neděsí
aneb Jak bezpečně v kyberprostoru. Žáci mohou natáčet
videa, kreslit plakáty, komiksy
nebo fotoromány. „V letošním
roce by příspěvky měly nastiňovat řešení problémů spojených s elektronickou krimi-

nalitou, může jít například
o p o st upy, n ávo dy, r a dy,
nápady nebo jakékoliv další
a or iginální tipy,“ doplnil
hejtman Jiří Běhounek s tím,
že soutěžící mohou posílat
své práce do 31. prosi nce
2016. Více informací na www.
kr-vysocina.cz/ebezpecnost.
Kraj Vysočina se v roce 2014

zapojil do Strategie elektron ické bez pečnost i na lét a
2014–2017. Společně s dalšími 13 kraji je členem projektu
Kraje pro bezpečný internet.
 Lucie Časarová,
odbor informatiky,
tel.: 721 947 046,
e-mail: casarova.l@kr-vysocina.cz

S VYSOČINOU DO EVROPY POOSMÉ
Kraj Vysočina vyhlašuje osmý ročník úspěšné vědomostní
soutěže určené žákům středních škol s názvem S Vysočinou
do Evropy. „Do soutěže se mohou hlásit žákyně a žáci, kteří se
vzdělávají v denním studiu v oborech středních škol se sídlem
na území Kraje Vysočina. Výjimku tvoří pouze žákyně a žáci
nižších ročníků víceletých gymnázií. Trojice vítězů si užije
dvoutýdenní kurz anglického jazyka ve Velké Británii,“ prozradila radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu
Jana Fialová.
Soutěž je rozdělena na průběžnou část a finále. V průběžné části
mají soutěžící za úkol v co nejkratším čase správně odpovědět na
otázky týkající se geografie, historie, umění nebo významných
osobností a událostí, které jsou spjaté s naším regionem, a to
prostřednictvím webových stránek www.ourregion.cz. Při jejich
zodpovídání uplatní dovednost práce s internetem a znalost
anglického jazyka.
Přihlašovací údaje a podrobné informace o soutěži obdrží
jednotliví soutěžící od pověřeného pedagoga ze své přihlášené
střední školy. Do 17. října se budou moci přihlašovat přímo soutěžící ze středních škol. První kolo průběžné části startuje 17. října

2016 v 14.00 hodin. Soutěžící budou odpovídat na otázky prostřednictvím aplikace na webových stránkách soutěže.
Průběžná část soutěže se odehraje v období od října 2016 do
ledna 2017 a zahrnuje pět kol, z nichž každé je tvořeno sedmi
otázkami – dvě jsou zadány v anglickém jazyce a jedna může být
bonusová. Třicet nejúspěšnějších soutěžících postoupí do finále,
které se uskuteční 22. března 2017 a bude se dělit na dvě kola.
V prvním finálovém kole budou finalisté odpovídat na dvacet
testových otázek týkajících se Kraje Vysočina a ve druhém finálovém kole vystoupí deset nejlepších studentů se svými originálně
zpracovanými prezentacemi na téma Kulturní a přírodní dědictví
Kraje Vysočina. Nejen testové otázky, ale také prezentace finalistů včetně jejich vystoupení budou v anglickém jazyce.
Kraj Vysočina odmění trojlístek vítězů čtrnáctidenním kurzem
anglického jazyka ve Velké Británii, na který vítězové odcestují
během letních prázdnin 2017. Ostatní finalisté se mohou těšit na
věcné dary.
 Dita Voborská, odbor školství, mládeže a sportu,
tel.: 564 602 945, e-mail: voborska.d@kr-vysocina.cz

POSTAV SI SVŮJ DŮM: BUDOUCÍ STAVAŘI SI
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ POSTAVILI VLASTNÍ ŠKOLU
Originální projekt Kraje Vysočina Postav si svůj dům má na
svém kontě první úspěšnou realizaci. Žáci Střední průmyslové
školy stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově
Brodě byli v loňském školním
roce nápomocni profesionální
stavební firmě a sdružením
sil postavili přístavbu dílen
pro svou školu. „Šlo o projekt
pilotní a velice sledovaný, který
nemá v okolních krajích obdoby.
Za půl roku se podařilo připravit
zázemí pro nové učební obory,
jež škola kvůli absenci prostor
nemohla nabízet. Nově tedy
do lavic mohou usednout také
zedníci, instalatéři a tesaři,
v dalších letech je škola při-

pravena otevřít obory Montér
suchých staveb a Malíř,“ uvedla
radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu Jana
Fialová. Kraj Vysočina je zřizovatelem většiny středních škol
v regionu.
První výkop přístavby „stavebky“ v Havlíčkově Brodě
proběhl na začátku března letošního roku. Stavba přišla Kraj
Vysočina na 16,4 milionů korun
a postavila ji společně se žáky
školy společnost RONELI SE,
v jejímž vedení figurují bývalí
studenti školy. Slavnostního
předání stavby se 1. září 2016
účastnili předseda Vlády ČR
Bohuslav Sobotka a hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Dvoupodlažní stavba odborných učeben je koncipována
jako halový prostor o rozloze
téměř 300 m 2, který bude využíván pro praktickou výuku
jednotlivých stavebních oborů
s kapacitou zhruba tří desítek žáků a bude navazovat na
učebnu teoretické výchovy.
Součástí modernizace školy
bylo vytvoření nezbytného
zázemí v rozsahu sociálního
zařízení, šaten, odpočinkové
místnosti a skladů. Vedení
školy teď čeká postupné dovybavení nových prostor. Rádo
by v y užilo dotace z IROP
na nákup nejen nábytku, ale
i vybavení. Škola bude pořizovat ponky, skříně a policové

systémy, ale také moder ní
nářadí – vrtačky, svářečky,
omítačky, brusky a truhlářské
nářadí. Na dovybavení školy
je připraveno do výše pěti milionů korun přispět také Město
Havlíčkův Brod.
Střední školu stavební akademika Stanislava Bechyně
v Havlíčkově Brodě v současné
době navštěvuje 230 studentů.
Do prvního ročníku nastoupilo
72 žáků, z nichž 22 se bude učit
v nových učebních oborech.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2016 – GRANT NA PODPORU
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY
PRO OBCE, ŠKOLY I NEZISKOVÉ ORGANIZACE
„Prostřednictvím tohoto dotačního titulu nabízí Kraj Vysočina 1,4 milionu Kč na spolufinancování projektů zaměřených
na aktivity v oblastech: nakládání s odpady, kvalita ovzduší,
příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika a úspory energie.
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta významně
ovlivňují osobní návyky a preference občanů a my chceme touto
cestou podpořit aktivní účast i osobní zodpovědnost občanů za
současný a také budoucí stav životního prostředí v našem kraji,“
komentuje zaměření grantového programu krajský radní pro
životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. Konkrétně bude
možné spolufinancovat:
a) materiál, pomůcky a služby pro realizaci tematických akcí
a aktivit (např. ve školní výuce, výstavy, besedy, dílny, venkovní akce, exkurze)
b) konzultační, projekční a certifikační služby (zpracování projektové dokumentace přírodní zahrady, certifikace zahrady)
c) průběžné vzdělávání poskytovatelů EVVO absolvováním

vzdělávacích kurzů a seminářů v oblasti EVVO včetně akreditovaného kurzu (specializační studium v rozsahu 250 hodin
podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
d) realizace přírodních zahrad ukončené certifikací zahrady
(nákup materiálu a služeb, mobiliáře vyjma stavebních prvků
= altány, chodníky, ploty a další a s tím spojených služeb)
Elektronický formulář žádosti je ke stažení na krajských
stránkách pod e-Dotace. Žádosti budou přijímány v období od
15.–25. října. O dotaci lze požádat ve výši 15–50 tisíc Kč. Na
celkovém rozpočtu projektu se žadatel podílí alespoň 25 %. Doba
realizace může začít nejdříve dnem podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a končí nejpozději 30. dubna 2018.
 Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

DO TÝDNE KNIHOVEN 2016
SE ZAPOJÍ KNIHOVNY Z KRAJE VYSOČINA
Týden knihoven je celostátní
akce vyhlašovaná pravidelně
Svazem knihovníků a inform a č n í c h p r a c ov n í k ů Č R
(SKIP) zaměřená na podporu
a propagaci knih a čtenářství.
Tentokrát připadá na 3. až
9. října. Cílem aktivit knihoven je nabídnout novým i stávajícím čtenářům atraktivní
způsob využití volného času.
K letošnímu 20. jubilejnímu
ročníku Týdne knihoven se
opět připojí i mnohé knihovny
v Kraji Vysočina.
Krajská knihovna Vysočiny
v Havlíčkově Brodě mimo jiné
nabídne besedu se spisovatelkou Michaelou Fišarovou nebo
představení knihy Jak jsme se
stali kolonií autorkou Ilonou
Švihlíkovou. Po celý týden

od 3. do 8. října bude krajská
knihovna registrovat nové čtenáře zdarma.
Síť veřejných k n i hoven
Kraje Vysočina tvoří Krajská
knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, která je zároveň
pověřenou knihovnou pro region
Havlíčkův Brod, čtyři pověřené
knihovny v bývalých okresních
městech (Městská knihovna
Jihlava, příspěvková organizace, Městská knihovna Pelhřimov, Městská knihovna v Třebíči a Knihovna Matěje Josefa
Sychry ve Žďáře nad Sázavou),
35 profesionálních knihoven,
500 neprofesionálních knihoven
a 72 poboček. Kromě veřejných
je na území kraje evidováno
34 základních knihoven se specializovaným fondem.

Týden knihoven 2016 doprovází
i další společné celostátně vyhlašované akce. K nim patří například Maraton čtení (6. ročník)
nebo Velké říjnové společné čtení
s letošními jubilanty. Více informací k Týdnu knihoven nabízí
webové stránky www.skipcr.cz.
Měsíc říjen se nese i ve znamení
tradičního Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově
Brodě. V letošním roce se ve
dnech 14. a 15. října 2016 uskuteční jeho 26. ročník.
Podzimní knižní veletrh patří
k největším knižním veletrhům
v České republice a má dobré
jméno jak v odborných kruzích,
tak i mezi čtenáři. V Havlíčkově Brodě vystavuje každoročně své knihy kolem 160
vystavovatelů, přičemž prů-

měrná návštěvnost přesahuje
15 000 návštěvníků. Aktuální
informace jsou k dispozici na
http://veletrh.hejkal.cz/.
 Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 382,
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Platy ve veřejné správě
V částce 107/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 31. 8. 2016
bylo pod č. 273 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016.
Předškolní vzdělávání
V částce 108/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 31. 8. 2016
byla pod č. 280 publikována
v yh lá šk a , k terou se měn í
vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, a některé
další vyhlášky.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2016 (část 1. 9. 2016,
část 1. 1. 2017, část 1. 9. 2017,
1. 9. 2020, část pozbývá platnosti dnem 31. 8. 2020).
Pamlsková vyhláška
V částce 109/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 5. 9. 2016
byla pod č. 282 publikována
vyhláška o požadavcích na
potraviny, pro které je přípustná

reklama a které lze nabízet
k prodeji a prodávat ve školách
a školských zařízeních.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 20. 9. 2016.
Seznam zboží
s regulovanými cenami
V částce 112/2016 Sbí rk y
zákonů v ydané d ne 12. 9.
2016 bylo pod č. 290 publikováno sdělení Ministerstva
financí o vydání výměru MF
č. 02/2016, kterým se mění
seznam zboží s regulovanými
cenami vydaný výměrem MF
č. 01/2016.
Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 8/2016
ze dne 25. srpna 2016 a nabyl
účinnosti dne 1. září 2016.
Výnos z DPH a daní
z příjmů
V částce 106/2016 Sbírk y
zákonů vydané dne 31. 8. 2016
byla pod č. 272 publikována
vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2016.

Vyšší odborné vzdělávání
V částce 107/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 31. 8. 2016
byla pod č. 279 publikována
v yh láška , k terou se měn í
vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve
znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2016.
Líh
V částce 112/2016 Sbí rk y
zákonů v ydané d ne 12. 9.
2016 byla pod č. 289 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 141/1997 Sb.,
o technických požadavcích na
výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017.
Prioritní dopravní záměry
V částce 110/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 12. 9.
2016 bylo pod č. 283 publikováno nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních
záměrů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Obnovitelná elektřina
V částce 103/2016 Sbí rk y
zákonů v ydané d ne 19. 8.
2016 byla pod č. 266 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 296/2015 Sb.,
o tech nicko-ekonomick ých
parametrech pro stanovení
výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo
a o stanovení doby životnosti
výroben elektřiny a výroben
tepla z obnovitelných zdrojů
energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017.
Do ciziny s občankou
V čá stce 111/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 12. 9. 2016
bylo pod č. 288 publikováno
sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu
států, do nichž lze překročit
vnější hranici s občanským
průkazem
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu,
tel.: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2016 konaného dne 13. 9. 2016
Usnesení 0378/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Lukáše
Vlčka a Pavla Kalabuse ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
kraje č. 5/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0379/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0380/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
rezignaci Mgr et. Bc Petra Krčála, bytem Polnička 189, na funkci
člena Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-133,
př. 1, stanovuje 11. 9. 2016 jako den, od kterého se poskytuje odměna

panu Michalu Šmardovi, novému členu zastupitelstva kraje, stanovuje s účinností od 14. 9. 2016 počet uvolněných členů Rady Kraje
Vysočina na sedm s tím, že funkci uvolněného radního dle usnesení
0492/06/2012/ZK nebude vykonávat Mgr. et. Bc. Petr Krčál, rozhoduje poskytovat odměnu dle § 50 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. et Bc.
Petru Krčálovi po dobu tří měsíců ode dne zániku mandátu.
odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina, termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0381/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
* zprávu o činnosti rady kraje * Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2016 dle materiálu ZK-05-2016-02,
př. 1, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2016-02,
př. 1.
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odpovědnost: rada kraje, odbor sekretariátu hejtmana,
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0382/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 13. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0383/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává
předsedy, místopředsedy a členy: * výboru finančního * výboru
kontrolního * výboru regionálního rozvoje * výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost * výboru legislativního * výboru pro
udělování medailí s účinností k 8. 10. 2016, ruší * výbor regionálního rozvoje * výbor legislativní * výbor pro udělování medailí
s účinností k 8. 10. 2016.
odpovědnost: OSH, termín: 8. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0384/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce, Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.,
se sídlem Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, IČ: 67985921, ve výši
340 000 Kč na realizaci projektu česko-rakouské knihy o historii/
didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu za podmínek dle
materiálu ZK-05-2016-05, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-05-2016-05, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 1. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0385/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci Městu Počátky, IČ: 00248843, ve výši 500 000 Kč
a Městysu Batelov, IČ: 00285595, ve výši 500 000 Kč na pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-05-201606, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-201606, 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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0386/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence
kriminality 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-05-2016-07, př. 3 * neposkytnout dotaci v rámci grantového
programu Prevence kriminality 2016 subjektům, na projekt a ve výši
dle materiálu ZK-05-2016-07, př. 4 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na projekty v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 dle materiálu ZK-05-2016-07, př. 5.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0387/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Bezpečnostní analýzu Kraje Vysočina 2016 dle materiálu
ZK-05-2016-08, př. 1, vyhrazuje si podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: * schvalovat Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až
2020 včetně jejích změn * vyhlašovat krajské programy prevence
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kriminality ve smyslu cílů a priorit stanovených Koncepcí prevence
kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020 včetně jejich změn,
schvaluje Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta
2017 až 2020 dle materiálu ZK-05-2016-08, př. 2.
odpovědnost: OSH, OI, OSV, OŠMS, termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0388/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši 3 833 000 Kč
na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární
ochrany dle materiálu ZK-05-2016-09, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2016-09, př.
2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná
část, o částku 3 833 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 3 833 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0389/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím
na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-10,
př. 1 * Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci
projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina na rok 2017 dle
materiálu ZK-05-2016-10, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0390/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatky k veřejnoprávním Smlouvám o poskytnutí dotace
dle materiálu ZK-05-2016-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0391/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 900 000 Kč dobročinnému fondu
ViZa dle materiálu ZK-05-2016-12, př. 3, schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje,
§ 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), o částku
900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 900 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0392/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
založit Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource
nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.) * schválit stanovy Spolku
pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů,
z. s., zkráceně BISON, z. s., dle materiálu ZK-05-2016-13, př. 2 *
jmenovat delegáty Členské schůze za Kraj Vysočina dle materiálu
ZK-05-2016-13, př. 3 * jmenovat členy Kontrolní komise za Kraj
Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-13, př. 3, ukládá odboru
informatiky plnit úkoly zakladatelského odboru k nově vzniklé
právnické osobě.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0393/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
schválit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina dle materiálu ZK-05-2015-14, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0394/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje souhlas
s realizací plánovaného projektu Vzdělávací a výcvikové středisko
ZZS KV dle materiálu ZK-05-2016-15, př. 2, schvaluje * převod
finančních prostředků ve výši max. 45 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na
financování projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle
aktuální potřeby projektu, a to za předpokladu, že bude projekt
řídicím orgánem IROP schválen * závazek Kraje Vysočina týkající
se spolufinancování schváleného projektu Vzdělávací a výcvikové
středisko ZZS KV z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 10 % celkových
způsobilých výdajů projektu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor analýz a podpory řízení,
odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje
Vysočina, příspěvkové organizace, termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0395/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní
nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované
rezervy o částku 11 470 800 Kč při současném zvýšení položky
6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
o částku 11 470 800 Kč * zvýšení závazného ukazatele Investiční
příspěvek o částku 11 470 800 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové
organizace, s určením na zajištění povinné spoluúčasti ve výši 20 %
v rámci investičních nákladů akce Nemocnice Jihlava, p. o. – pořízení PET/CT.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel
Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0396/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací první
etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance
v rámci návazné péče dle materiálu ZK-05-2016-17, př. 3, schvaluje
* převod finančních prostředků ve výši 44 338 030 Kč z Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2016
na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, za účelem
poskytnutí zápůjčky ve výši 44 338 030 Kč s určením pro Nemocnici
Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech
poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče * finanční závazek kraje poskytnout
investiční příspěvek ve výši 11 855 580 Kč na úhradu nezpůsobilých
výdajů projektu za předpokladu, že bude žádost o podporu z IROP
schválena a poskytnutá zápůjčka ve stejné výši vrácena na účet kraje.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0397/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve
zvýšení § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331

strana 10

– Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím,
o částku 5 000 000 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní
nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy, o stejnou
částku 5 000 000 Kč * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na
provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 5 000 000 Kč za účelem částečné
úhrady zvýšených mzdových nákladů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka
Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0398/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období
leden–červenec 2016 dle materiálu ZK-05-2016-19, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 15. září 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0399/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace uvedené v materiálu ZK-05-2016-20, schvaluje řešení
navržené společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance
Group, v materiálu ZK-05-2016-20, př. 2, rozhoduje upustit od
vymáhání pohledávky ve výši 3 041 000 Kč, přičemž nevymáhání
pohledávky ve výši 3 041 000 Kč za společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, je poskytováno jako podpora
malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU)
č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis po splnění
závazku uvedeného v materiálu ZK-05-2016-20, př. 2.
odpovědnost: OM, termín: 15. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0400/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni projednání
materiálu v zastupitelstvu kraje smlouvu o budoucí kupní smlouvě
na části pozemků v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu
ZK-05-2016-21, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0401/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících
s realizací stavby I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat, dle
materiálu ZK-05-2016-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0402/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. 2007/5 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 2 172 m2 v katastrálním území Příseka z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Města Brtnice za cenu stanovenou dohodou
ve výši 8 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0403/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 93/5 – ost. plocha, zeleň, o výměře
320 m2 oddělený GP č. 586-14/2016 z pozemku par. č. 93/5 v k. ú.
Nové Syrovice z vlastnictví Obce Nové Syrovice do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 7 Zřizovací listiny Ústavu
sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2016-24, př. 1.
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odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0404/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0406/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014 tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky dle materiálu
ZK-05-2014-42, př. 1, z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik
v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ: 00016918,
do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 331 150 Kč, uhradit
Státnímu statku Jeneč, státnímu podniku v likvidaci, částku za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4 000 Kč a uhradit daň z nabytí
nemovitostí“ se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2014-42, př. 1, z vlastnictví
České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní
statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7,
252 61 Jeneč, IČ: 00016918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní
cenu 314 560 Kč, uhradit Státnímu statku Jeneč, státnímu podniku
v likvidaci, částku za vyhotovení znaleckého posudku včetně DPH
ve výši 1 452 Kč a kolek ve výši 1 000 Kč.“
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0405/05/2016/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 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0406/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem část pozemku par. č. 610/1 nově označenou dle geometrického plánu č. 176-1193/2016 jako par. č. 610/9 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 9 m2 v k. ú. Klášter u Vilémova z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Vilémov, schvaluje dodatek
č. 1456 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0407/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o uzavření
smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/3791a,
rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod
silnice III/3791a včetně všech součástí a příslušenství a pozemků par.
č. 128 – ostatní plocha, silnice, o výměře 846 m2, par. č. 3007/13,
ostatní plocha, silnice, o výměře 1 716 m2 a par. č. 3011/33 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 1 444 m2 v k. ú. Velká Bíteš včetně všech
součástí a příslušenství touto silnicí zastavěných dle materiálu
ZK-05-2016-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0408/05/2016/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 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0409/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky v k. ú. Střížov u Chotěboře, Příjemky, Počátky
u Chotěboře, Bílek a Chotěboř, vše v obci Chotěboř, v rozsahu
dle materiálu ZK-05-2016-30, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Města Chotěboř, schvaluje dodatek č. 1468 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-30, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0410/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu
ZK-05-2016-31, př. 1, od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných
v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rámci majetkoprávní přípravy akce II/360 Oslavička – Rudíkov.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0411/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít směnnou smlouvu mezi Krajem Vysočina a firmou Galatek,
a. s., Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25286706,
jejímž obsahem bude směna pozemku dle GP č. 2312-309/2016 par.
č. 1229/8 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 73 m 2
v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Kraje Vysočina
za pozemky par. č. 1229/9 – ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře 41 m 2 a par. č. 1229/10 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 32 m2 ve vlastnictví firmy Galatek, a. s., Na Pláckách
647, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25286706, schvaluje dodatek
č. 1469 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0412/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Města Světlá nad Sázavou se sídlem Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91
Světlá nad Sázavou, IČ: 00268321, v rozsahu dle materiálu ZK-052016-33, př. 1, v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou a Mrzkovice
* nabýt darem pozemky z vlastnictví Města Světlá nad Sázavou
do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-201633, př. 2, v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou, Dolní Březinka
a Mrzkovice, schvaluje * dodatek č. 1470 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2016-33, př. 4 * dodatek č. 1471 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2016-33, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0413/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít s Českou republikou – Lesy ČR, s. p., na straně budoucího
prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího
smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle materiálu ZK-05-2016-34,
př. 1.
odpovědnost: obor majetkový, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0414/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2016-35, př. 1, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Nová Říše * nabýt darem
pozemky dle materiálu ZK-05-2016-35, př. 2, z vlastnictví Městyse
Nová Říše do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek
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č. 1472 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-35, př. 3 * dodatek č. 1473 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-35, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0415/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1197/2 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 6 m 2 v k. ú. Řehořov a obci Kamenice z vlastnictví
České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro
Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy
o bezúplatném převodu pozemku dle materiálu ZK-05-2016-36,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0416/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky par. č. 2165/2 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 290 m 2 a par. č. 2165/9 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Městyse Nový Rychnov * nabýt darem
pozemky par. č. 94/11 – ostatní plocha, silnice, o výměře 8 m2 a par.
č. 2154/32 – ostatní plocha, silnice, o výměře 591 m2 v k. ú. a obci
Nový Rychnov z vlastnictví Městyse Nový Rychnov do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1474 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0417/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 703/1 – ostatní plocha o výměře
3 139 m2 včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Velké Meziříčí
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Velké Meziříčí,
schvaluje dodatek č. 13 Zřizovací listiny Hotelové školy Světlá
a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí dle materiálu
ZK-05-2016-38, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2016-41, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0421/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Zubří smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže po realizaci stavby Chodník
u silnice III/36039 – obec Zubří darovat do vlastnictví Obce Zubří
část pozemku par. č. 94/1 zastavěného chodníkem a Obec Zubří se
zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0422/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1998/6 – ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 2 m2 oddělený GP č. 320-58/2016 z pozemku par. č. 1998/3
v k. ú. Tis u Habrů, obec Tis, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Obce Tis, schvaluje dodatek č. 1477 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2016-43, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0423/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 5999/235 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Města
Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje Dodatek
č. 22 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0424/05/2016/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58,
odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním
mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní
údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OM, termín: 31. prosince 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0418/05/2016/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 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0425/05/2016/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 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0419/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 756/11 – ost. plocha, ost. komunikace,
silnice, o výměře 217 m2 v k. ú. Horní Bítovčice z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Obce Bítovčice, schvaluje dodatek č. 1475
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-40, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0426/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. par. č. 1954/11 – ost. plocha, sportoviště,
o výměře 772 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek
č. 24 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci dle
materiálu ZK-05-2016-47, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. prosince 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0420/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem díl „a“ o výměře 114 m2 oddělený GP č. 212-524/2015
z pozemku par. č. 936/1 v k. ú. a obci Těchobuz z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Obce Těchobuz, schvaluje dodatek č. 1476

Usnesení 0427/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 3005/20 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 326 m2, par. č. 3005/21 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 583 m2, par. č. 3005/23 – ost. plocha, ost. komunikace,
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o výměře 443 m2, par. č. 3005/25 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 104 m2, par. č. 3005/19 – ost. plocha, zeleň, o výměře
359 m2, par. č. 3005/22 – ost. plocha, zeleň, o výměře 404 m2, par.
č. 3005/24 – ost. plocha, zeleň, o výměře 306 m2, par. č. 3005/26
– ost. plocha, zeleň, o výměře 9 m2, par. č. 3005/27 – ost. plocha,
zeleň, o výměře 10 m2 oddělených GP č. 2189-130/2015 z pozemku
par. č. 3005/17 v k. ú. Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Města Velká Bíteš, schvaluje dodatek č. 1481 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-48, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0428/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1482 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0429/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1219/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 38 m2, par. č. 1219/4 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 18 m2 a par. č. 1219/5 – ostatní plocha, zeleň,
o výměře 12 m 2 oddělené geometrickým plánem č. 682-16/2016
z pozemku par. č. 1219/1 v k. ú. a obci Stonařov z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Městyse Stonařov, schvaluje Dodatek 1483
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0430/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky dle GP č. 111-65-2015: par. č. 739/17 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 109 m2, par. č. 739/18 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 39 m2 a par. č. 739/19 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 39 m2 v k. ú. Veselá u Sedletína
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Sedletín * nabýt darem
pozemek dle GP č. 111-65-2015: par. č. par. č. 13/20 – ostatní plocha,
silnice, o výměře 16 m2 v k. ú. Veselá u Sedletína z vlastnictví Obce Sedletín do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje Dodatky č. 1484 a 1485
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálů ZK-05-2016-51, př. 1, ZK-05-2016-51, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0431/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky v k.ú. a obci Čechtín dle materiálu
ZK-05-2016-52, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Čechtín * nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Čechtín dle
materiálu ZK-05-2016-52, př. 1, z vlastnictví Obce Čechtín do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje Dodatky č. 1486 a č. 1487 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-05-2016-52, př. 3, ZK-05-2016-52, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0432/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
úplatně pozemek par. č. 42/3 o výměře 812 m2, zahrada, v k. ú. Zboží
a obci Habry z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit
s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad za kupní cenu 89 288 Kč
do vlastnictví Kraje Vysočina za podmínek dle kupní smlouvy dle
materiálu ZK-05-2016-53, př. 3, s tím, že Kraj Vysočina uhradí
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náklady spojené s oceněním pozemku ve výši 2 700 Kč, schvaluje
Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2016-53, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0433/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího
a Statutárním městem Jihlava na straně budoucího prodávajícího
smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků par. č. 1040/18
a par. č. 1040/3 v k. ú. Horní Kosov a dále na části pozemku par.
č. 4380/55 v k. ú. Jihlava, dotčené stavbou Vzdělávací a výcvikové
středisko ZZS KV, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0434/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uznat
formou souhlasného prohlášení vlastnické právo společnosti S. O. K.
stavební, s. r. o, Hrotovická – Průmyslová zóna 126, 674 01 Střítež,
IČ: 25548484, k pozemku par. č. 2671 – ost. plocha, silnice, o výměře
1 278 m2 v k. ú. Třebíč, schvaluje dodatek č. 1488 Zřizovací listiny
Krajské správy a držby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2016-55, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0435/05/2016/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. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0436/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1490 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0437/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Obcí Rozseč se sídlem Rozseč 94, IČ: 00488640, na
straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího
obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku
v rozsahu dle materiálu ZK-05-2016-58, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0438/05/2016/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58,
odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním
mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní
údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0439/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí
ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-05-201660, př. 1, do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 10/2016

ZPRAVODAJ

strana 14

Usnesení 0440/05/2016/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 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0448/05/2016/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. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0441/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 17 Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad
Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-62, př.
1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovité věci –
nově pořízené vodovodní a kanalizační přípojky.
odpovědnost: OM, termín: 1. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0449/05/2016/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. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0442/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0125/02/2016/ZK, kterým bylo schváleno Odůvodnění
veřejné zakázky Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba,
tak, že materiál ZK-02-2016-58, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-05-2016-63, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0450/05/2016/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 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0443/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Odůvodnění veřejné zakázky Střední průmyslová škola Třebíč – Demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny
– etapa A dle materiálu ZK-05-2016-64, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0451/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Městem Chotěboř se sídlem Trčků z Lípy, 69,
583 01 Chotěboř, IČ: 00267538, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu
o smlouvě budoucí kupní na pozemky par. č. 358 o výměře
109 m 2, par. č. 359 o výměře 109 m 2, par. č. 360 o výměře 118 m 2,
jehož součástí je rodinný dům č. p. 502, par. č. 361 o výměře
202 m 2 a par. č. 362 o výměře 143 m 2, jehož součástí je rodinný
dům č. p. 474, vše v k. ú. a obci Chotěboř za kupní cenu ve výši
760 000 Kč + případných 21 % DPH v rámci akce Transformace
Domova Háj III.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0444/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
zrušit usnesení č. 0239/03/2016/ZK * nabýt pozemky v rozsahu,
způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-05-2016-65, př. 1,
od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu II/602 Jihlava – JV obchvat.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0445/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít s vlastníky pozemků smlouvy o smlouvách budoucích
kupních na pozemky v k. ú. Nové Veselí a k. ú. Budeč u Žďáru nad
Sázavou dle materiálů ZK-05-2016-66, př. 1, a ZK-05-2016-66, př.
2, v rámci realizace projektu II/353 Nové Veselí – obchvat za kupní
cenu 70 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0446/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků
v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-05-2016-67, př. 1 * uzavřít
s Městem Havlíčkův Brod smlouvu o budoucí darovací smlouvě na
části pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-05-2016-67, př. 2.
odpovědnost: OM, termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0447/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina
a Městem Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2016-68, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0452/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 1217, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 2 437 m2, jehož součástí je stavba, budova občanské vybavenosti Žďár nad Sázavou 3, č. p. 762, pozemek par. č. 1219 – ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 4 045 m2, pozemek
par. č. 1220/10 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 25 m2 včetně
součástí a příslušenství, vše v k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad
Sázavou za kupní cenu 24 300 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví fy Senior holding, s. r. o., se sídlem Rytířská 399/24,
Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24677035, nebo jí určené třetí
osobě, která bude osobou ovládanou fy Senior holding, s. r. o., a to
za podmínky, že tato osoba převezme veškeré závazky a podmínky,
které jsou obsahem nabídky dle materiálů ZK-05-2016-132, př. 3,
a ZK-05-2016-132, př. 3a, schvaluje dodatek č. 14 Zřizovací listiny
Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
dle materiálu ZK-05-2016-132, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí,
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0453/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
finální text Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní
a běžné údržby silnic I. třídy dle materiálu ZK-05-2016-73, př. 1, souhlasí s podpisem finálního textu Memoranda o společném postupu
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při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy dle materiálu
ZK-05-2016-73, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0454/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
finální text Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální
železniční osobní dopravy dle materiálu ZK-05-2016-74, př. 1,
souhlasí s podpisem finálního textu Smlouvy o zajištění stabilního
financování regionální železniční osobní dopravy dle materiálu
ZK-05-2016-74, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0455/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení
§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy o částku 4 200 000 Kč
při současném snížení § 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy
o částku 4 200 000 Kč, ruší usnesení č. 0585/07/2015/ZK ze dne
15. 12. 2016, stanovuje rozsah základní dopravní obslužnosti území
Kraje Vysočina pro rok 2016: * ve veřejné linkové osobní dopravě
maximálně do 297 103 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní
dopravní obslužnosti a maximálně do 16,2 mil. počtu ujetých km
* ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 298 800 000 Kč
prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených
z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých
vlkm.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0456/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01182.0009
dle materiálu ZK-05-2016-76, př. 2.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0457/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení
č. 0293/04/2016/ZK tak, že materiál ZK-04-2016-22, př. 1, bude
nahrazen materiálem ZK-05-2016-77, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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– Silnice, položky 6351 – Investiční transfery, zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00013) o částku 5 500 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
5 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa * zvýšení závazného ukazatele
Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, o částku 5 500 000 Kč s určením na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0461/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1494 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-80, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0462/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-05-2016-82, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli
dle materiálu ZK-05-2016-82, př. 2 * neposkytnout dotaci subjektům,
na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-82, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0463/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
* důvodovou zprávu dle materiálu ZK-05-2016-83, př. 1 * zohlednění
připomínek dle materiálu ZK-05-2016-83, př. 2 – Textová část odůvodnění Aktualizace č. 2 ZÚR KrV – kapitola 1.5 – str. 49–155, vydává
Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina podle ust.
§ 7, odst. 2 písm. a), a podle ust. § 36, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v materiálu ZK-05-2016-83, př. 2, ukládá odboru ÚPSŘ zajištění: * zpracování
čistopisu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
* vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, zahrnující
právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0459/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi
Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava dle materiálu
ZK-05-2016-79, př. 2.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0464/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
* důvodovou zprávu dle materiálu ZK-05-2016-84, př. 1 * zohlednění připomínek dle materiálu ZK-05-2016-84, př. 2 – Textová část
odůvodnění Aktualizace č. 3 ZÚR KrV – kapitola 1.5 – str. 45–67,
rozhoduje o námitce podle materiálu ZK-05-2016-84, př. 3, vydává
Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina podle ust.
§ 7, odst. 2 písm. a), a podle ust. § 36, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, podle § 171 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo
v materiálu ZK-05-2016-84, př. 2, ukládá odboru ÚPSŘ zajištění: *
zpracování čistopisu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina * vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
zahrnujících právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0460/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212

Usnesení 0465/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu

Usnesení 0458/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje udělit
cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním
školám umístěným na 1.–3. místě v I. a II. kategorii krajského
kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2016 dle materiálu
ZK-05-2016-78, př. 1, a na základě vzorové smlouvy dle materiálu
ZK-05-2016-78, př. 2.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Konzervace dřeva z archeologických nálezů dle materiálu
ZK-05-2016-85, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0466/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava se sídlem
Tolstého 16, 586 01 Jihlava, IČ: 71226401, ve výši 1 846 912 Kč na
realizaci akce Vybudování Laboratoře experimentálních měření na
VŠPJ dle žádosti uvedené v materiálu ZK-05-2016-86, př. 1 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-86, př. 2, schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající
ve zvýšení § 3212 – Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách
o částku 1 846 912 Kč při současném snížení § 2141 – Vnitřní obchod
o částku 1 846 912 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0467/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-05-2016-87, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0468/05/2016/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-05-2016-88, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu
ZK-05-2016-88, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu
ZK-05-2016-88, př. 2 * nevyhovět žádosti Obce Jihlávka uvedené
v materiálu ZK-05-2016-88, př. 4 * neposkytnout dotace obcím, na
projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-88, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0469/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-89, př. 2,
schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 250 000 Kč na zvláštní účet kraje
určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky
budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 22. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0470/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-05-2016-90, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení,
které zřizují obce, dle materiálu ZK-05-2016-90, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0471/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu
navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení
dle materiálu ZK-05-2016-91, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0472/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
* přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování
asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na
září–prosinec 2016 (Modul A) právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2016-92, př. 1
* přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním
postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září–prosinec 2016 (Modul B) právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu
ZK-05-2016-92, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0473/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje
(položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových
organizací) o částku 1 300 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky
poskytnuté Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední
odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky Jihlava na předfinancování projektu M00225 UMBESA
– Udržitelný jídelníček – realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních
a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel a převedení
této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka
8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0474/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová
škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod,
Jihlavská 628, dle materiálu ZK-05-2016-94, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, ředitel SPŠ, termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0475/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001
dle materiálu ZK-05-2016-95, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0476/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu
na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů
ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských
zařízeních na období září–prosinec 2016 právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu
ZK-05-2016-97, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0477/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
o zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2017
dle materiálu ZK-05-2016-98, př. 1 * uzavřít smlouvu dle materiálu
ZK-05-2016-98, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: 4. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0478/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o zápůjčce pro Vysočina Education, školského zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb
školám, příspěvkovou organizaci, IČ: 75140349, za účelem realizace
projektu BIG dle materiálu ZK-05-2016-99, př. 1, schvaluje * převod
finančních prostředků ve výši 7 000 000 Kč z Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2016, kapitoly
Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání,
za účelem poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Education na realizaci
projektu BIG * závazek kraje na krytí finančních zdrojů spoluúčasti
Vysočina Education ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů
projektu BIG, tj. max. ve výši 1 255 795,05 Kč, z rozpočtu kraje, po
vyúčtování projektu.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0479/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 3 000 000 Kč *
poskytnout dotaci SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA
MORAVĚ, z. s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město
na Moravě, IČ: 43378480, ve výši 3 000 000 Kč na realizaci akce
Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru
v biatlonu 2016 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-05-2016-96, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0480/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu
Výukový pavilon máločetných oborů a svářečská škola SŠPTA
Jihlava dle materiálu ZK-05-2016-131, př. 1, č. 46, ve výši 2 mil.
Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu, prostředky
budou uvolněny dle potřeby * převod finančních prostředků z Fondu
strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený
na financování projektu Přestavba budovy odborného výcviku
Křemešnická SPŠ a SOU Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2016-131,
př. 1, č. 47, ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu, prostředky budou uvolněny dle potřeby * převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Stavební
úpravy centra moderních technologií VOŠ,OA a SOUT Chotěboř dle
materiálu ZK-05-2016-131, př. 1, č. 48, ve výši 1 mil. Kč za účelem
přípravy stavební dokumentace projektu, prostředky budou uvolněny
dle potřeby * převod finančních prostředků z Fondu strategických
rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování
projektu Otevřená škola OA a HŠ Třebíč dle materiálu ZK-05-2016131, př. 1, č. 51, ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu, prostředky budou uvolněny dle potřeby * převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Laboratoře
automatizace, robotiky a svařování VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou dle
materiálu ZK-05-2016-131, př. 1, č. 56, ve výši 0,8 mil. Kč za účelem
přípravy stavební dokumentace projektu, prostředky budou uvolněny
dle potřeby * převod finančních prostředků z Fondu strategických
rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování
projektu Rekonstrukce skladové haly pro odborný výcvik a praxi
stavebních oborů SŠS Třebíč dle materiálu ZK-05-2016-131, př. 1,
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č. 59, ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace
projektu, prostředky budou uvolněny dle potřeby.
odpovědnost: OŠMS, OM, OI, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0481/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů ve výši max. 1 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na
financování projektu Centrum tradiční lidové kultury s tím, že
tyto finanční prostředky budou čerpány na přípravu projektu dle
aktuálních potřeb.
odpovědnost: OKPPCR, OM, termín: 22. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0482/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši
200 000 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu
Kraje Vysočina č. j. KUJI 67769/2014 ze dne 13. 10. 2014 a o uložení
penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 194 200 Kč
vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina
č. j. KUJI 64036/2016 ze dne 18. 8. 2016 Městu Žďár nad Sázavou
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01, Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841,
rozhoduje povolit ve smyslu § 22, odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a na základě žádosti dle materiálu ZK-05-2016-101, př. 6,
prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši
200 000 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje
Vysočina č. j. KUJI 67769/2014 ze dne 13. 10. 2014 a prominutí
povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve
výši 194 200 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu
Kraje Vysočina č. j. KUJI 64036/2016 ze dne 18. 8. 2016 Městu Žďár
nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 591 01, Žďár nad Sázavou,
IČ: 00295841, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve
smyslu Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1), ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku odvodu
za porušení rozpočtové kázně ve výši 200 000 Kč Městu Žďár
nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 591 01, Žďár nad Sázavou,
IČ: 00295841.
odpovědnost: odbor kontroly, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0483/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální
kultura 2016 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2016-102,
př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu
ZK-05-2016-102, př. 3 * neposkytnout dotaci v rámci grantového
programu Regionální kultura 2016 žadateli uvedenému v materiálu
ZK-05-2016-102, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0484/05/2016/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 kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0485/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké
trasy 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016105, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu
ZK-05-2016-105, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0486/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů
spojených s jejím provozem dle materiálu ZK-05-2016-106, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0487/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-107, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0488/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové
organizace, dle materiálů ZK-05-2016-108, př. 1, a ZK-05-2016108, př. 2, schvaluje závazek kraje na: * předfinancování projektu
Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, Zlepšení přístupu
a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina
– Waldviertel – Mühlviertel do výše 5 818 230 Kč předpokládaných
celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky *
krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové
organizace, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu
Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní
Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel, tj. max. do výše
581 823 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0489/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit
usnesení č. 0044/01/2016/ZK, bere na vědomí informace o předběžném projektovém záměru Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2016-109, př. 1, schvaluje závazek
kraje na: * předfinancování projektu I-CULT: Mezinárodní kulturní
platforma Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do výše
14 000 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky * krytí finančních zdrojů spoluúčasti
Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, ve výši 10 %
z celkových způsobilých výdajů projektu I-CULT: Mezinárodní
kulturní platforma, tj. max. do výše 1 400 000 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové
organizace, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0490/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny
2016 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2016-110, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2016-
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110, př. 3 * neposkytnout dotace v rámci grantového programu Edice
Vysočiny 2016 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2016-110,
př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0491/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout příjemci DOC.DREAM – Spolku pro podporu dokumentárního filmu se sídlem Jana Masaryka 16, 586 01, Jihlava,
IČ: 67008062, dotaci ve výši 350 000 Kč * uzavřít veřejnoprávní
smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-103, př. 2, schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová
tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií,
o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 350 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ekonomický odbor, termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 7, zdrželi se 3.
Usnesení 0492/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy
ZK-05-2016-111, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli
dle materiálu ZK-05-2016-111, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0493/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině dle materiálu ZK-05-2016-112, př. 1, vyhlašuje soutěž
Podnik přátelský rodině pro rok 2016 dle Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině.
odpovědnost: OSV, termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0494/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování
do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015,
č. 06/15, dle materiálu ZK-05-2016-113, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0495/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít koncesní smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-114, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0496/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, pravomoc schvalovat Koncepci rodinné
a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017–2021 včetně
jejích změn, bere na vědomí Analýzu potřeb rodin a seniorů v Kraji
Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-128, př. 1, schvaluje Koncepci
rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017–2021
dle materiálu ZK-05-2016-128, př. 2.
odpovědnost: OSV, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0497/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby)
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a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu dle materiálu ZK-05-2016-129, př. 1 * převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů
na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na
území Kraje Vysočina, individuální projekt IV., v celkové výši max.
30 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány
průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0498/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
dodatek č. 2 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15
pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 dle
materiálu ZK-05-2016-130, př. 7 * rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 17 718 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 17 718 200 Kč dle materiálů ZK-05-2016-130, př. 2,
ZK-05-2016-130, př. 3, a ZK-05-2016-130, př. 4, bere na vědomí
rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví
sociální péče a zdravotnictví dle materiálu ZK-05-2016-130, 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 23 846 200 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů
ZK-05-2016-130, př. 2, ZK-05-2016-130, př. 3, a ZK-05-2016-130,
př. 4 * uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé příjemce dotací dle materiálu ZK-05-2016-130, př. 5, a smlouvy
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2016-130, př. 6.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0499/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2017 Stanici Pavlov,
o. p. s., IČ: 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny
Pavlov v roce 2017 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace dle materiálu dle materiálu ZK-05-2016-115, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ, termín: do 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0500/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-05-2016-116, př. 3
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-05-2016-116, př. 4 * uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-05-2016-116, př. 5.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 30. 09. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0501/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-117, př.
2, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických
rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 4 000 000 Kč na zvláštní
účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční
prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0502/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství,
§ 2310 – Pitná voda a § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly, na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v cel-
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kové výši 12 099 597 Kč dle materiálu ZK-05-2016-118, př. 2 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-05-2016-118, př. 4 * neposkytnout dotaci obci z kapitoly Zemědělství, § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly, na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu
ZK-05-2016-118, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0503/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01280.0027
dle materiálu ZK-05-2016-119, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0504/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu
ZK-05-2016-120, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0505/05/2016/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-05-2016-122, př. 1, ZK-05-2016-122,
př. 2, a ZK-05-2016-122, př. 3 * neposkytnout dotace z kapitoly
Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
pro období 2014–2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu
ZK-05-2016-122, př. 4 * uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálů
ZK-05-2016-122, př. 5, ZK-05-2016-122, př. 6, a ZK-05-2016-122, př. 7.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0506/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014–2020
ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 s účinností od 20. 9. 2016.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0507/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu
ZK-05-2016-123, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0508/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
úpravu poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok
2016 dle materiálu ZK-05-2016-124, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0509/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II dle
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materiálu ZK-05-2016-125, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového
programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II ve složení: ODS
– Jaroslav Vymazal (JI), Petr Staněk (ZR), KDU-ČSL – Petr Kesl
(PE), Josef Dvořák (ZR), ČSSD – Michal Šmarda (ZR), KSČM –
Věra Buchtová (ZR), Lubomír Drápela (JI), Pro Vysočinu – Jiří
Hodinka (PE), Dagmar Pacalová (TR), TOP09 a STAN – Ladislav
Bárta (ZR), Ladislav Jirků (JI) * Jaroslava Soukupa (TR, ČSSD)
předsedou řídicího výboru grantového programu Cyklodoprava
a cykloturistika 2016 – II * garantem grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu a zástupce garanta Ing. Zuzanu Vondrákovou
s právem hlasovacím a Ing. Petra Stejskala s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0510/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Životní prostředí 2016 dle materiálu ZK-05-2016-126,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Životní prostředí
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2016 ve složení: ODS – Pavel Vencovský (JI), Vladimír Mareček
(TR), KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB), ČSSD – Jaroslav Bártl
(JI), Zdeněk Ryšavý (TR), KSČM – Ladislav Brož (PE), Lubomír
Drápela (JI), Pro Vysočinu – Martin Malina (PE), Bohumil Nikl
(HB), TOP09 a STAN – Zdeněk Skoumal (TR), Jiří Vohralík (JI) *
Jana Máchu (PE, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového
programu Životní prostředí 2016 * garantem grantového programu
Životní prostředí 2016 odbor životního prostředí a zemědělství
a zástupce garanta Ing. Evu Navrátilovou s právem hlasovacím
a Ing. Milana Křížka s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 30. 09. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0511/05/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2016, 2/2016 a 3/2016,
předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina
dle materiálů ZK-05-2016-127, př. 1, ZK-05-2016-127, př. 2, ZK-052016-127, př. 3.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

