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NOVÉ KRAJSKÉ ZASTUPITELSTVO ZVOLILO

RADNÍ I HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

První listopadový den složilo slib 45 členů nového
krajského zastupitelstva. Titul Hejtman Kraje
Vysočina bude i v následujících čtyřech letech
oficiálně používat Jiří Běhounek. V krajské radě
nově zasednou členové ANO, ODS a Starostů
PRO VYSOČINU.
V Radě Kraje Vysočina zůstávají i v dalším volebním období některé známé tváře. Jiřího Běhounka,
Janu Fialovou, Vladimíra Novotného a Martina
Hyského doplní za ČSSD Jan Hyliš, za hnutí
ANO přibyde Josef Pavlík a Pavel Franěk, za ODS

poslankyně Jana Fischerová a deváté místo v radě
patří od 1. listopadu Pavlu Pacalovi (Starostové
PRO VYSOČINU). Ve vedení kraje vystřídali
Libora Joukla, Marii Kružíkovou, Zdeňka Chláda
a Petra Piňose.
V prvním listopadovém Zastupitelstvu Kraje
Vysočina poprvé zasedlo 28 nováčků. Nejstarším
zastupitelům je 69 let, nejmladšímu 32 let. Celkem
37 nových zastupitelů jsou muži, zastupitelek je
osm. Průměrný věk nového Zastupitelstva Kraje
Vysočina je bezmála 51 let.
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VEŘEJNÉ FÓRUM ODHALILO DESÍTKU
PROBLÉMŮ, KTERÉ TRÁPÍ VYSOČINU
Jako největší problém Kraje Vysočina vidí účastníci Veřejného
fóra kraje, které se konalo 16. listopadu 2016 v sídle Kraje
Vysočina, ochranu vody a její zadržování v krajině a poukazují
na chybějící tarifní integraci včetně kvalitní obslužnosti. Na
desítce problémů se shodlo více než 155 účastníků fóra, které
Kraj Vysočina jako člen Národní sítě zdravých měst pořádá
každé dva roky. „Stejně jako veřejnost vnímám nakládání
s vodou a sociální témata jako klíčové oblasti, kterým se chceme
v rámci krajské samosprávy věnovat,“ říká radní Kraje Vysočina Martin Hyský.
Aktuální Veřejné fórum Kraje Vysočina přizvalo veřejnost
k diskuzi nad dvanácti tématy, mezi nimiž nově figuroval stůl
mladých. Nejpočetnější zastoupení pořadatelé zaznamenali u stolů
věnovaných sociální problematice, zdravotnictví a podle očekávání
také dopravě a životnímu prostředí. „Lobbuji za navýšení peněz
v Programu obnovy venkova Vysočiny, obce potřebují více takto
zaměřených programů s nenáročnou administrací a možností si
rozhodnout o jejich cílení,“ říká starosta obce Domamil Radek
Menčík. Jitka Mattyašovská z oblastní destinační společnosti
Rozvoj Třebíčska mimo jiné upozornila na vhodnost a zvýšení
prestiže značky Kraj Vysočina i za hranicemi kraje a poukázala na
potenciály zajímavých akcí. U stolu řešícího problematiku volného
času a sportu si vyslechla podněty hostů radní Kraje Vysočina pro
oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. „Všimla jsem si,
že problémem u mnoha stolů je tříštění akcí, jejich nerovnoměrné
rozložení v rámci celého roku, a zmíněn byl i problém nedostatku
sportovních lékařů v regionu a nebezpečí odlivu dobrovolníků,“
říká Jana Fialová.

Přehled 10 TOP problémů definovaných účastníky
Veřejného fóra Kraje Vysočina
1.
Ochrana vody a její zadržování v krajině
2.–3. Chybějící tarifní integrace a kvalitní obslužnost
2.–3. Absence lůžkového hospice
4.
Zachování intenzivní zemědělské výroby
5.
Odliv kvalifikované pracovní síly z regionu
6.
Zvýšení podpory finančních programů, které jsou prioritně
zaměřené na prevenci nemocí dětí, mládeže a seniorů.
7.–8. Nízká preference Jihlavy jako krajského města
7.–8.   Fórum mladých na úrovni Kraje Vysočina
9.–10. Spolupráce subjektů s potenciálem vytvořit společné
produkty cestovního ruchu
9.–10. Ohrožení personálního zajištění sociálních služeb
v důsledku finančního podhodnocení
Aktuálnost navržených problémů ověří veřejný sociologický průzkum, který je naplánován na první čtvrtletí příštího roku. O něco
dříve budou moci své názory na problémy kraje sdílet prostřednictvím elektronické ankety návštěvníci krajských webových stránek
www.kr-vysocina.cz. Následně bude seznam největších krajských
problémů předložen k projednání Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
Veřejné Fórum Kraje Vysočina je realizováno v rámci projektu
s názvem Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky.
 Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 546, e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

PŘES TŘICET PROJEKTŮ PODPORUJÍCÍCH OBLAST RODINNÉ POLITIKY

SI ROZDĚLÍ TÉMĚŘ 650 TISÍC KORUN

Téměř všechny přihlášené projekty mateřských center a dalších organizací zabývajících se
vzdělávacími, informačními,
poradenskými nebo volnočasovými aktivitami pro rodiny získají finanční podporu od Kraje
Vysočina. Bezmála 650 tisíc
z dotace na podporu projektů
v oblasti prorodinné politiky si
rozdělí 25 žadatelů, například
domy dětí a mládeže, mateřská
centra, charity, ale i rodinná
centra, která získají podporu na
32 realizovaných projektů.
Jednotlivé organizace, jež zajiš-

ťují akce v souladu s koncepcí
rodinné politiky Kraje Vysočina, si mohly zažádat až o 25
tisíc korun. Hodnoticí komise
následně žádosti vyhodnotila a prostředky schválila těm
žadatelům, kteří měli formální
náležitosti v pořádku a spadali
zaměřením svých aktivit do
vyhlášeného dotačního programu. „Předložené žádosti
prokázaly, že projekty v oblasti
prorodinné politiky jsou důležitou součástí nabídky sociálně
orientovaných aktivit v Kraji
Vysočina. Jednotlivé organizace

svým uživatelům nabízí aktivity
zaměřené na prohloubení vzdělání, osobnostní rozvoj, náměty
na v y plnění volného času,
možnost sdílení a konzultací
problémů v oblasti rodinného
života a maminkám na mateřské
nebo rodičovské dovolené možnost prevence sociální izolace,“
uvedla Věra Švarcová, vedoucí
odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina.
V loňském roce se do této výzvy
přihlásilo celkem 33 subjektů,
mezi něž bylo rozděleno 632
tisíc korun. Podpořena byla

převážně mateřská centra; mezi
úspěšné žadatele ale patřila
i Základní umělecká škola Třešť
se svým projektem hudebního
vzdělávání seniorů nebo Centrum pro rodinu Vysočina, které
se ve svém projektu zaměřilo
na zkvalitňování rodičovských
kompetencí a řešení obtížných
situací při výchově dětí.
 Stanislava Holbová,
odbor sociálních věcí,
tel.: 564 602 828,
e-mail: holbova.s@kr-vysocina.cz
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ROK ŘEMESEL 2016 V KRAJI VYSOČINA
Kraj Vysočina v letošním roce realizoval celou řadu aktivit
v souvislosti s vyhlášeným Rokem řemesel 2016. Aktivity volně
navazovaly na rok 2015 – Rok průmyslu a technického vzdělávání,
jehož cílem bylo motivovat absolventky a absolventy základních škol
s přiměřenou zručností a konstrukční tvořivostí ke studiu středních
technických škol. Hlavním cílem Roku řemesel v Kraji Vysočina
byla prezentace a podpora zájmu o řemesla, která se vyučují na
odborných školách, s cílem motivovat žákyně a žáky základních
škol k jejich studiu a přesvědčit je, že řemeslo má zlaté dno a že
rčení o zlatých českých ručičkách má stále svoji platnost.
Mezi nejvýznamnější aktivity s přesahem do základních škol
patří zejména:
1. Vydání brožury Řemesla na Vysočině, která je distribuována do
základních škol v kraji pro žákyně a žáky 8. ročníků a ke stažení
je na www.kr-vysocina.cz/remesla-na-vysocine/d-4072538.
2. Prezentační filmy o řemeslech: necelý rok trvalo natáčení
a produkce pěti krátkých filmů, které Kraj Vysočina využívá
k propagaci tradičních regionálních řemesel, jako je truhlář, kovář,
obkladač, sklář a krejčí. Filmy jsou ke zhlédnutí na www.youtube.
com/playlist?list=PLStx_5khqqcYjIdUrJrq7R-_9kYuAJ0jf.
3. Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ:
projekt, do kterého je zapojeno téměř 30 pilotních základních škol
a 5 středních škol; k podpoře jsou využívány stavebnice Teifoc
– základní set a metodiky pro práci s ní. Na příští rok připravuje
Kraj Vysočina soutěž s využitím dalších typů stavebnic.
4. Stavebnice Merkur: Ve 4.–8. třídách základních škol se využívá
od roku 2013, a to včetně metodiky pro práci s ní. V příštím roce
se uskuteční už IV. ročník soutěže. Školní týmy se již teď mohou
těšit na to, co se bude tentokrát z Merkuru stavět.

5. Druhým rokem každý prvňáček v Kraji Vysočina obdržel stavebnici s názvem ROTO z Vysočiny doplněnou pracovními listy.
Vyučující získali navíc metodiku, jak s touto stavebnicí v 1.–3.
třídách základních škol pracovat. Letošní první ročník soutěže
s názvem Stavíme ze stavebnice ROTO přinesl organizátorům
soutěže milé překvapení v podobě velmi hezkých fotografií,
na kterých právě prvňáci prezentují nejen svoji zručnost, ale
i kreativitu v podobě výrobků, jež s nápaditostí vytvořili z dílků
této unikátní stavebnice.
Kromě výše uvedených projektů realizoval kraj i další aktivity,
zaměřené primárně na střední školy, které měly ohlas i u mladších
žákyň a žáků. Projekt Postav si svoje auto, kdy sedm středních
škol s technickými obory vzdělávání, více než sto žáků a dvacet
pedagogických pracovníků postavilo ze stavebnice sportovního
vozu české výroby sedm krásných barevných sporťáků, určitě
splnil svůj cíl. Od počátku bylo záměrem vzbudit zájem mladé
generace o technické obory. Výsledky projektu náležitě představila prezentace na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně,
které předcházely minifestivaly řemesel, Den s Krajem Vysočina,
představení sporťáků na Letních dováděních i další aktivity kraje.
Projekt Postav si svoje auto bude mít pokračování i v následujícím
roce. A počítá se i s dalšími aktivitami, které budou zaměřené na
podporu technického, ale i přírodovědného vzdělávání. Aktuální
informace bude kraj zveřejňovat formou tiskových zpráv na
krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz nebo na
školském portálu kraje.
 Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu,
tel.: 564 602 977, email: hadravova.j@kr-vysocina.cz

KRAJEM MÉHO SRDCE SE MŮŽE STÁT I VYSOČINA.
HLASUJME!
Pro jaký druh dovolené je Vysočina nejvhodnější a jaké turisty
nejvíce přitahuje? Právě na
tyto otázky mohou odpovědět
výsledky pátého ročníku oblíbené internetové ankety Kraj
mého srdce. Hlasovat je možné
až do 31. ledna 2017, a zařadit
se tak do soutěže o knihy nebo
dárková balení vína. Podpořte
Kraj Vysočina a hlasujte na
www.kampocesku.cz → banner
Anketa Kraj mého srdce.
Stejně jako v minulých letech
organiz uje an ket u redakce
KAM po Česku a veletržní společnost INCHEBA EXPO Praha
pod záštitou Asociace krajů
ČR. „Cílem ankety je zmapovat
názory lidí, jak vnímají kon-

krétní kraj z pohledu cestovního
ruchu. Jaký kraj si návštěvníci
vybaví, když se řekne například pěší turistika. Návštěvník
zapátrá ve vzpomínkách na
své zážitky z putování po ČR
a poté je zohlední v anketě,“
vysvětluje ředitel krajské příspěvkové organizace Vysočina
Tourism Tomáš Čihák s tím, že
výsledky ankety jsou důležitým
faktorem pro získání přehledu,
jak je který kraj v dané kategorii zapsán v povědomí turistů
napříč Českou republikou.
V letošním roce se nově hlasuje
v deseti kategoriích jako například Pěší turistika, Cykloturistika, Zimní dovolená, Folklor
a tradice nebo Výlety s dětmi.

V každé kategorii musí hlasující
označit tři preferované kraje
a následně hlasování úspěšně
odeslat. „Pokud vyplní kontakt,
je zařazený do soutěže o ceny,“
doplňuje Tomáš Čihák.
Jak si Kraj Vysočina v letošní
anketě vedl, zjistíme 16. února
příštího roku na výstavišti
v pražsk ých Holešovicích,
kde se v rámci doprovodného
programu prvního dne veletrhu cestovního ruchu Holiday
World 2017 uskuteční slavnostní
vyhlášení a zástupci vítězných
krajů si z rukou pořadatelů
ankety převezmou křišťálové
poháry.
Kraj Vysočina má z minulých
ročníků ankety hned několik

ocenění. V roce 2012 získal
dvě třetí místa v kategorii Letní
dovolená a Památky/historická
místa. V roce 2013 byl bronzový
za Pěší turistiku, za kterou byl
o rok později stříbrný a kdy
přidal ještě tři třetí místa za
Cykloturistiku, Zimní i Letní
dovolenou. V minulém roce
hlasující z řad veřejnosti nejvíce ocenili možnosti kategorie
Zimní dovolené a Cykloturistiky na Vysočině, neboť Vysočině svými hlasy vybojovali dvě
třetí místa.
 Monika Hosová,
Vysočina Tourism,
tel.: 734 362 801, e-mail:
monika.hosova@vysocinatourism.cz
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VELKÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ OA, SZŠ A SOŠS JIHLAVA
NA GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽI V REMEŠI
Deset družstev z celého světa se v pondělí 7. listopadu sjelo do
francouzské Remeše, aby poměřilo síly v gastronomické soutěži
Trophée Mille. „Českou republiku, a hlavně Kraj Vysočina, zastupovalo duo Eliška Procházková a Michal Seknička z krajské OA,
SZŠ a SOŠS Jihlava, jejichž výkony posuzovaly špičky francouzské
gastronomie s michelinskými oceněními. Hodnocení bylo slovní
a vyplynulo z něj převážně skvělé páté místo,“ uvedla radní Kraje
Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
„Velmi kladně hodnotila porota odvedenou práci a kvalitní přípravu, která byla pro duo mladých kuchařů velmi náročná. Museli
se totiž vypořádat například s menším kusem masa, než předpokládali. Čas přitom zvládli naprosto excelentně a servírovali na
vteřinu přesně,“ vylíčil své pocity okamžitě po závěru soutěže
ředitel OA, SZŠ a SOŠS Jihlava Libor Fasora.
Také žáci byli ze soutěže nadšení. „I přes drobné technické problémy v kuchyni jsme přípravu šesti porcí sladkého i slaného chodu
zvládli a těší nás, že porotci velmi pozitivně hodnotili zapojení
sezonních surovin, a navíc přidali i mnoho postřehů a rad, v čem
a jak se do příští soutěže ještě zlepšit,“ pochvalovali si společně
Eliška Procházková i Michal Seknička, kteří z povinných surovin –
jehněčí pečeně, žampionů, šafránu a champagne – připravili pečený
jehněcí hřbet na bylinkách s omáčkou z kořenové zeleniny a červeného vína, jemné celerové pyré, konfitovaný brambor s máslem
a šafránem a zeleninu na másle (žampiony, květák, ředkev, karotka,
fazolové lusky, červená cibule). Sladký chod představovaly ravioli
z odpalovaného těsta plněné povidly, rozvar z karamelu a švestek
podušený v champagne, vše podávané se skořicovým tvarohem
a strouhaným perníkem.

„Nic jsme nenechali náhodě a dvouměsíční přípravu jsme zvládli
na jedničku. Soutěžní chody jsme totiž vařili ve volném čase odpoledne po vyučování a praxi asi tak desetkrát a při přípravě jsme
spolupracovali i se zkušeným kuchařem a majitelem vyhlášené
jihlavské restaurace Pavlem Marešem,“ prozradil učitel odborného
výcviku z OA, SZŠ a SOŠS Libor Homolka, který si vybral jedny ze
svých nejšikovnějších žáků. Ti si nakonec od poroty vyslechli nejen
slova uznání, ale také rady v podobě detailů, které by výsledek zlepšily. Například ještě více si pohrát s dochucením připravovaných
pokrmů. „Úžasné hodnocení přišlo od Belgie, a to jasné a krátké
,wow‘, takže paráda. Přesně takto jsme si to představovali a jsem
rád, že s čím jsme sem jeli, to jsme také splnili. Jsem na celý tým
hrdý a jsem nadšený, že jsme se mohli podobné akce zúčastnit,“
neskrýval své pocity ředitel Libor Fasora.
V kategorii Spolupráce při přípravě zvítězili Brazilci. První místo
za sladký chod si vyvařila Belgie, za slaný chod patří pomyslné
zlato Francii a celkovým prvním místem se mohou pyšnit Japonci.
Zatímco studenti vařili, pro profesory a doprovod byla připravena
návštěva tradiční výrobny sušenek Fossier. Odpoledne se už všichni
včetně studentů podívali do vinných sklepů a večer se pak za účasti
celé poroty a významných představitelů města Remeše i regionu
Grand Est uskutečnilo vyhodnocení celé soutěže a předání cen.
V minulém roce se soutěže zúčastnili studenti AOHŠ Havlíčkův
Brod Jakub Flégr a Adéla Dangová. Jejich pokrmy porotu zaujaly
natolik, že v náročné konkurenci obsadili čtvrté místo.
 Monika Brothánková, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz

EVIDENČNÍ POVINNOSTI OBCÍ
VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA č. 185/2001 Sb.
Odbor odpadů Ministerstva
životního prostředí ČR vydal ve
svém vyjádření č. j. 3024/720/16
ze dne 17. října 2016 odpovědi na
dotazy Krajského úřadu Kraje
Vysočina, odboru životního
prostředí a zemědělství, a několika dalších obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností
týkající se evidenční povinnosti
obcí na úseku odpadového hospodářství. Odpovědi v tomto
vyjádření doplňují Metodický
návod k používání identifikačních čísel provozoven při plnění
zákonných povinností, který
vydalo dne 29. června 2016
ministerstvo.
Obce jsou povinny vést podle
§ 39, odst. 1, zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, prů-

běžnou evidenci o odpadech
a způsobu nakládání s nimi za
každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu
samostatně. Podrobnosti vedení
evidence stanovuje vyhláška
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění pozdějších předpisů.
Spornou oblast do vedení odpadové evidence vnesly provozovny provozované obcemi
a městy. Provozovny, kde ve
smyslu ustanovení § 17, odst.
1, zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání,
ve znění pozdějších předpisů,
je provozovaná živnost, mají
příslušným živnostenským
úřadem přidělené identifikační
číslo provozovny (IČP) a toto
identifikační číslo musí používat i při vedení průběžné

odpadové evidence a ročního
hlášení o produkci a nakládání
s odpady. Jinak je tomu u provozoven, kde není provozovaná
živnost a provozovny nemají
živnostenským úřadem přidělené IČP. Pak příslušné obce
postupují tak, že v souladu
s vysvětlivkami k listu č. 1 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001
Sb., si samy zvolí svoje interní
IČP. V případě obce je plně
dostačující, pokud obec vede
pr ůběžnou odpadovou evidenci za obec a podá roční
hlášení o produkci a nakládání s odpady „za provozovnu
na adrese sídla“ a označí ji
identifikačním číslem provozovny. „Podrobný postup, jak
mají původci odpadu i obce
postupovat při volbě IČP, řeší
již výše uvedený Metodický

pokyn MŽP ze dne 29. června
2016 doplněný dopisem MŽP
s odpověďmi na kon k rétní
dotazy Krajského úřadu Kraje
Vysočina, odboru životního
prostředí a zemědělství,“ říká
radní Kraje Vysočina pro oblast
životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.
Vyjádření odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR č. j.
3024/720/16 ze dne 17. října 2016
a další informace z oblasti odpadového hospodářství jsou zveřejněny v dokumentech odboru
životního prostředí ČR a zemědělství na www.kr-vysocina.cz.
 Oldřich Vopršal,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 517,
e-mail: voprsal.o@kr-vysocina.cz
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KULTURNÍ POZVÁNKY
NEJEN NA PROSINEC V KRAJI VYSOČINA
MUZEUM VYSOČINY
HAVLÍČKŮV BROD,
HAVLÍČKOVO NÁM. 19,
HAVLÍČKŮV BROD
www.muzeumhb.cz
25. 11. 2016 – 2. 1. 2017:
Vánoční výstava
Výstava představí tradice,
které se pojí k zimnímu období
a které byly dodržovány na
Horácku v minulých stoletích. K vidění budou betlémy
z Havlíčkobrodska, r ů z né
druhy ozdob, pokrmy, masky
čerta, Mikuláše anebo i svaté
Lucie. Jako rarita bude vystavena kolekce betlémů z Peru.
12. 12. 2016 od 8.00 do 16.00 hod.:
Vánoční dílny – Výroba papírových betlémů
14. 1. – 19. 2. 2017:
Miroslav Krofián obrazy,
Jiří Hrbek fotografie
Výstava dvou výrazných výtvarníků z Ledče nad Sázavou
MUZEUM VYSOČINY
JIHLAVA, MASARYKOVO
NÁM. 57/58, JIHLAVA
http://muzeum.ji.cz
Do 4. 12. 2016: Tropy v Jihlavě
Výstava představuje soubor
výtvarných prací tří autorů
z Vysočiny, kteř í podlehli
ko u z l u , b a r v á m , t v a r ů m
a vůním tropů: Pavel Bezděčka
(obrazy), Alice Waisserová
(obraz y), Lubomí r Ker ndl
(objekty)
Do 5. 2. 2017:
Kdo si hraje, ovládá
Výstava představuje nejdokonalejší modely na dálkové
ovládání (auta, lodě, letadla,
drony)
30. 11. 2016 – 15. 1. 2017:
Staré pověsti české
Výstava pověstí doplněná o řadu
pohanských i křesťanských
pověr a zvyků

8. 12. 2016 – 6. 2. 2017:
Snídaně v trávě
Výstava úsměvných majolikových plastik – průřez tvorbou
Vladimíra Groše z posledních
let
10. 12. 2016 – 30. 1. 2017:
Photographia natura 2016
XIII. ročník tradiční fotografické soutěže, tentokrát na téma
Naši opeřenci
KAVÁRNA MUZEUM,
MASARYKOVO NÁM. 55,
JIHLAVA
Do 8. 1. 2017 Zuzana Kieferová:
Obyvatelé posvátných hor
Obrazy inspirované cestami
po posvátných pohořích Číny
Wutaishan a Songshan s jejich
chrámy a setkáním s mnichy
a poustevníky
10. 1. – 19. 2. 2017: Voda
Fotografie Aleny Slavingerové
MUZEUM VYSOČINY
JIHLAVA, POBOČKA
TELČ, NÁM. ZACHARIÁŠE
Z HRADCE 1, TELČ
24. 11. 2016 – 15. 1. 2017:
Vánoce na pohlednicích
ze sbírky Martina Nováka
Výstava v prostorách telčské
radnice
26. 11. 2016 – 15. 1. 2017:
Nad Betlémem vyšla hvězda
Výstava jihlavských betlémů
v Městské galerii Hasičský dům
26. 11. 2016 – 31. 12. 2016:
Vánoce s telčským betlémem
Tradiční předvánoční a vánoční
prohlídka unikátního betlému
manželů Vostrých
MUZEUM VYSOČINY
JIHLAVA, POBOČKA
TŘEŠŤ, ROOSEWELTOVA
462, TŘEŠŤ
1. 12. 2016 – 2. 2. 2017:
Z tvorby Františka Nováka
Výstava představí výběr z dosavadních prací autora

MUZEUM VYSOČINY
PELHŘIMOV,
MASARYKOVO NÁM. 12,
PELHŘIMOV
www.muzeumpe.cz
1. 12. 2016 – 26. 2. 2017:
Kramářské písně
na Pelhřimovsku
Výstava představí historii kramářské písně jako zvláštního
fenoménu na pomezí tradiční
lidové kultury a vyšší, uměle
vytvářené literatury; součástí
výstavy je i doprovodný program pro školy a další zájemce
2. 12. 2016 od 15.00 do 17.00 hod.:
Adventní dílnička – Vánoce
pro zvířátka
Výroba speciálních jedlých
ozdob pro zvířátka
5. 12. 2016 od 17.00 hod.:
Muzejní úterky
Komentovaná prohlídka výstavy
Kramářské písně na Pelhřimovsku
9. 12. 2016 od 15.00 do 17.00 hod.:
Adventní dílnička – Jak slaví
Vánoce jinde
Vánoční příběhy z celého světa
– Dobrý král Václav, Vánoce
v Bullerbynu, Pėre Noël a další
vánoční povídání a malování
16. 12. 2016 od 15.00 do 17.00 hod.:
Adventní dílnička – Jak slavili Vánoce naši prarodiče
České Vánoce Josefa Lady a další
vánoční povídání a malování

MUZEUM VYSOČINY
TŘEBÍČ, ZÁMEK 1,
TŘEBÍČ
www.muzeumtr.cz
25. 11. 2016 – 15. 1. 2017:
Vánoční výstava betlémů –
betlémy z Třebíče a Ústí nad
Orlicí
Papírové malované betlémy
z Ústí nad Orlicí, třebíčské betlémy včetně pětimetrového od
Jindřicha Mládka (1889–1950)
a dětský koutek
28. 11. – 22. 12. 2016:
My tři králové jdeme k vám
Program pro školy včetně prohlídky vánoční výstavy betlémů
Vánoce po Štědrém dnu nekončí.
Co se odehrává po vánočních
svátcích? Kdo přichází s koledou?
Do 8. 1. 2017: Věra Ryšková
& Miroslav Teplý, Soufotí 2
Druhá výstava v zámecké galerii Tympanon představuje dva
členy třebíčského fotografického
sdružení TREFOS
6. 12. 2016 v 17.30 hod.:
Moravský renesanční zámek
mezi praktickou funkcí
a symbolickou řečí
Poslední přednáška v rámci podzimního přednáškového cyklu
8. 12. 2016 v 17:30 hod.:
Lidové písně z Podhorácka
Slavnostní uvedení nového
hudebního nosiče – výběr z trojdílné knižní sbírky nazpívaný
zpěváky a zpěvačkami z Velkobítešska

18. 12. 2016 od 9.00 do 17.00 hod.:
Zlatá neděle
Vánoční trh tradičních řemeslných výrobků, vánočních
dekorací a doplňků, zdobení
perníčků a výtvarné aktivity
pro děti i rodiny, volně přístupná
výstava Kramářské písně na
Pelhřimovsku

10. 12. 2016 ve 14.00 a 15.00 hod.:
Kostýmované prohlídky
Prostřednictvím divadelního
souboru Ampulka ožijí komnaty
hraběcí rodiny Valdštejnů

17. 1. 2017 od 17.00 hod.:
Muzejní úterky
Ing. Ondřej Zhorný – přednáška
Les a lesnictví

10. 12. 2016 v 15.00 hod.:
Do muzea za čertem
Co dělá postavička čerta v betlému Eduarda Charváta? A proč
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je právě zde? Program představí
materiály k výrobě betlémových
figurek.
18. a 27. 12. 2016 od 14.00 do
17.00 hod.: Vánoční dílničky
Výroba vánočních dekorací – tři
typy výrobků dle náročnosti
20. 1. – 5. 3. 2017: Galerie
Tympanon: Josef Kremláček
Výstava k nedožitým osmdesátinám třebíčského malíře
a knižního ilustrátora
MUZEUM VYSOČINY
TŘEBÍČ, POBOČKA
MUZEUM ŘEMESEL
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
17. 12. – 27. 12. 2016:
Tradiční & netradiční betlémy
Výstava betlémů ze širokého
regionu od klasických podob
až po moderní betlémy z dílny
architekta Josefa Macholána
OBLASTNÍ GALERIE
VYSOČINY V JIHLAVĚ,
KOMENSKÉHO 10,
JIHLAVA
http://ogv.cz
10. 11. 2016 – 22. 1. 2017:
X: Čestmír Kafka
Výstava děl jednoho z nejvýraznějších umělců poválečné
generace a rodáka z Jihlavy
10. 11. 2016 – 22. 1. 2017:
IGLOO 3: Tabula rasa
Zvuková instalace proměňující
materiálové dispozice porcelánu
v akustický nástroj
15. 11. 2016 – 22. 1. 2017:
Medium Loci
Putovní projekt studentů ateliéru Fotografie Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem
OBLASTNÍ GALERIE
VYSOČINY V JIHLAVĚ,
MASARYKOVO NÁM. 24,
JIHLAVA
24. 11. 2016 – 29. 1. 2017:
Václav Rabas a mýtus hnědé
Výstava připravená ve spolupráci s Národní galerií v Praze,
obohacená o díla ze sbírek OGV

ZPRAVODAJ
Ze sbírek…
stálá expozice OGV
Výstava představuje výběr toho
nejlepšího z bohatého sbírkového fondu OGV
HORÁCKÁ GALERIE
V NOVÉM MĚSTĚ NA
MORAVĚ, VRATISLAVOVO
NÁM. 1, NOVÉ MĚSTO NA
MORAVĚ
http://horackagalerie.cz
VÝSTAVY
Do 11. 12. 2016:
Václav Malina – Od imprese
k abstrakci
Výstava plzeňského malíře Václava Maliny, která představuje
autorovo dílo za posledních
dvacet let
Do 18. 12. 2016:
Irena Armutidisová
/ Josef Rossí – Místa činů
Společná výstava dvojice zdánlivě rozdílných mladých umělců.
Animální a figurální portrétní
tematika Armutidisové se prolíná
s obrazy Josefa Rossí, jenž využívá tradiční umělecké postupy
Do 22. 12. 2016:
ivaNA MĚKOtová – vzTAHY
Prodejní výstava výtvarnice ze
Světlé nad Sázavou. Obvykle
banální životní situace pojímá
jako divadelní scénu se skrumáží na první pohled nesouvisejících postav a předmětů
Do 29. 1. 2017:
Jiří Stach – Natura Magica
Pražský fotograf oceněný titulem Osobnost fotografie roku
2006. Analogové čer nobílé
sn í m k y z prost řed kovávají
autorovo surrealistické vidění
okolního světa a fotografická
zát iší zachycují před mět y
v letu
Do 28. 10. 2017:
Antonín Kašpar – Strážci
Exteriérová výstava pražského
akademického sochaře, kterou
se Horácká galerie opět otevřela
i do prostor novoměstského
parku a bezprostředního okolí
zámku

Ze sbírek…
stálá expozice HG
Výběr z díla J. Štursy, V. Makovského, O. Blažíčka, J. Jambora,
A. Podlouckého aj. Sklářská
t vorba Jaroslava Svobody,
Zámecký kabinet
AKCE
3. 12. 2016 v 15.00 hod.:
PEKELNÁ NUDA – divadlo
Loutkové divadlo Oblázek
z Krucemburku zahraje tradičními marionetami pohádku
o čertech, chytrém Kašpárku
a kouzlech
5. 12. 2016 od 15.00 do 19.00 hod.:
Mikulášské čertohrátky
Tradiční akce pro malé i velké,
na návštěvníky čekají strašidelné peklo, Lucifer a spousta
her
18. 12. 2016 v 15.00 hod.:
Adventní koncert Tišnovského komorního orchestru
Na koncertě vystoupí kromě
orchestru i harfenistka Hana
Hrachovinová a klavírista Filip
Synek
GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ
BRODĚ, HAVLÍČKOVO
NÁM. 18, HAVLÍČKŮV
BROD
www.galeriehb.cz
VÝSTAVY
9. 12. 2016 – 29. 1. 2017:
Zpívánky Kornélie Němečkové
Výstava nezaměnitelné tvorby
pražské výtvarnice a ilustrátorky, která svými vystřihovánkami propaguje lidové umění
Valašska a Slovácka
16. 12. 2016 – 29. 1. 2017:
Hana Rysová Zastavený čas
Retrospektivní výstava přední
české fotograf ky zachycující
významné osobnosti, proslulé
stavby i pravěké megality
AKCE
5. 12. 2016 od 16.00 hod.:
Peklo v galerii
Tr a d ič n í a kc e ve s k le p ních prostorách galerie, kde
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návštěvníky čeká strašidelné
peklo, hodný Mikuláš i různé
výtvarné dílny
8. 12. 2016 od 16.00 do 18.00 hod.:
Workshop Ozdoby z kukuřičného šustí
Workshop tradiční lidové tvorby
z kukuřičného šustí
14. 12. 2016 od 16.00 do 18.00 hod.:
Workshop Slaměné ozdoby
Další pokračování workshopu
slaměných ozdob
19. 12. 2016 od 16.00 do 18.00 hod.:
Balení dárků
Vytvořte si vlastní balicí papír
a originálně zabalte své vánoční
dárky
HORÁCKÉ DIVADLO
JIHLAVA, KOMENSKÉHO
22, JIHLAVA
www.hdj.cz
MALÁ SCÉNA
3. 12., 6. 12., 17. 12., 23. 12.
a 30. 12. vždy v 17.00 hod.
K. Dušková – B. Jandová:
Cesta k Betlému
Vánoční hříčka na motivy České
mše vánoční Jana Jakuba Ryby
pro rodiny s dětmi od tří let
VELKÁ SCÉNA
9. 12. 2016 v 19.00 hod.:
Pánská šatna
aneb Improvizace
v Ypsilonce
Kolektivní improvizace herců
Studia Ypsilon pod režijním
vedením Martina Dejdara
10. 12. 2016 v 19.00 hod.
Alois a Vilém Mrštíkové,
Miroslav Krobot: Rok na vsi
PREMIÉRA
Třetí premiéra sezony, režie
Michal Lang
28. 12. 2016 v 19.00 hod.:
Paul Pörtner: Splašené nůžky
Interaktivní detektivní crazy
komedie
30. 12. 2016 v 19.00 hod.:
Woody Allen: Sex noci
svatojánské
Komedie jedné letní noci
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31. 12. 2016 v 17.00 hod.:
Brdečka–Lipský–Balaš–Brousek: Adéla ještě nevečeřela
Muzikál
Foyer
17. 12. 2016 v 16.00 hod.:
Pohádkové čtení na schodech
Na téma Vánoce z různých
koutů světa čtou dětem herci
Horáckého divadla Jihlava

KRAJSKÁ KNIHOVNA
VYSOČINY, HAVLÍČKOVO
NÁM. 87, HAVLÍČKŮV
BROD
www.kkvysociny.cz

12. 12. 2016 od 18.00 hod.:
Andělé v mém srdci
Léčivé divadlo (činoherní představení s Gabrielou Filippi)
Sál Staré radnice

 Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 382,
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

6. 12. 2016 9.00–12.00 hod.:
Návrat Karola Sidona
Literární seminář PhDr. Hynka
Bouchala, Ph.D.
Sál Staré radnice

13. 12. 2016 9.00–12.00 hod.:
Setkání pracovníků dětských
oddělení knihoven zaměřené
na tvůrčí aktivity
Sál Staré radnice

 Jana Komínová,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 249,
e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz

OVLIVNĚTE PŘÍPRAVU PROJEKTU NA PODPORU
NÁVŠTĚVNOSTI PŘÍRODNÍCH PAMÁTEK
NA VYSOČINĚ A HLASUJTE NA PORTÁLU VÁŠ NÁZOR
Na online portále VÁŠ NÁZOR, který má občany Vysočiny zapojit
do rozhodovacích procesů Kraje Vysočina, je možné sdělit názory
a zkušenosti související s podporou návštěvnosti přírodních památek na Vysočině. Zajímá se o ně Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, který se aktuálně zabývá
přípravou projektového záměru na řešení návštěvnické infrastruktury v přírodních rezervacích, v přírodních památkách a evropsky
významných lokalit Natury 2000 v péči Kraje Vysočina.
Z tohoto důvodu a právě pro připravovaný projekt ochránci přírody z krajského úřadu uvítají názory a zkušenosti obcí i veřejnosti s uvedenou problematikou. „Na portálu VÁŠ NÁZOR
– http://www.vas-nazor.cz/kraj.html jsme spustili elektronickou
online službu, jejímž prostřednictvím mohou zájemci z řad odborné
i laické veřejnosti až do konce letošního roku přímo ovlivnit rozhodnutí, jakým způsobem bude připravován výše uvedený projekt,“
uvedla vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Kraje Vysočina Eva Horná s tím, že na stránkách portálu
VÁŠ NÁZOR je projekt blíže popsán (http://www.vas-nazor.cz/
kraj-show_topic.html?id_topic=34).
Každý tak může svými názory přispět k lepšímu nastavení připravovaného projektu návštěvnické infrastruktury v přírodních
památkách, v přírodních rezervacích a v evropsky významných
lokalitách Natury 2000 v péči Kraje Vysočina. A to když například
přiblíží využití záměru v cestovním ruchu obcí. Je možné vyjádřit
se k předpokládanému zacílení projektu, jestli se má Kraj Vysočina
zaměřit na informování návštěvníků v terénu – informační panely,

naučné stezky a edukativně zaměřené naučné
tabule s interaktivními
prvky apod., nebo na jednoduché dřevěné stavby pro pozorování hodnot chráněných území
- vyvýšené pozorovatelny, apod., nebo na zpřístupnění a usměrňování návštěvníků v území – dřevěné/povalové chodníky, úprava
povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd. „Případně je
možné do komentářů na portálu VÁŠ NÁZOR předložit vlastní
návrh na zacílení projektu nebo přispět jakýmikoliv dalšími
postřehy. Také velmi oceníme, pokud se podaří naší výzvu dostat
dalším zainteresovaným, kteří by mohli k věci vyjádřit vlastní
názor,“ uzavřela Eva Horná.
Projektový záměr směřuje k využití Operačního programu Životní
prostředí 2014–2020 – Prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu
a krajinu, specifického cíle 4.1: Zajištění příznivého stavu předmětu
ochrany národně významných chráněných území a specifického
cíle 4.2: Posílení biodiverzity.  
Základní informace o přírodních rezervacích, přírodních památkách i o evropsky významných lokalitách v Kraji Vysočina jsou
k dispozici na Portálu kulturního a přírodního dědictví Kraje
Vysočina na www.dedictvivysociny.cz v sekci Zvláště chráněná
území a Natura 2000.
 Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 501, e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz

ZIMA MŮŽE ZAČÍT,
VYSOČINŠTÍ SILNIČÁŘI JSOU PŘIPRAVENI
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny se bude v období
nadcházející zimy stejně jako
v minulém roce starat celkem
o 4 714 kilometrů silnic první
až třetí třídy, které jsou rozděleny do 119 okruhů o průměrné délce 90 kilometrů. Pro
účely zajištění zimní údržby je

zajištěna technika v obdobném
množství jako v loňském roce.
Řidiči údržby jsou od začátku
listopadu v pohotovosti.
Krajští silničáři na Vysočině
mají ve skladech připraveno 22
tisíc tun posypové soli a 65 tisíc
tun inertních materiálů, což je
ideální stav zásob pro obvyklou

zimu. Na údržbu vozovek je
v rozpočtu krajských silničářů
podle ředitele Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny Jana
Míky připraveno 220 milionů
korun. Pokud se bude opakovat mírný ráz zimy jako
v předchozích dvou letech, pak
bude tento rozpočet pro údržbu

dostačující. Rozmisťování sněhových zábran začalo začátkem
listopadu a dále probíhá i podle
možnosti přístupu na pole. Pracovníci správy rovněž silnice
osadí vodicími tyčemi, které
jsou ze dřeva nebo z plastu.
„Rozmisťují se podle zkušeností z předchozích zim po celé

číslo 12/2016

silniční síti a doplňují se i v
zimním období,“ uvedl náměstek ředitele Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny Julius
Janeba.
Praktickým pomocníkem pro
zásahy Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina je
elektronické rozhraní, které na
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mapovém podkladu monitoruje
pohyb veškeré krajské údržby
n a kon k rét n í komu n i k a ci
v reálném čase. Tato aplikace
je obrovským pomocníkem
především při mimořádných
událostech a kalamitách. O prohrnování silnic se stará pod
hlavičkou krajské údržby 520

pracovníků a další se střídají
na pozici dispečera.
V loňské mírné zimě sypače na
vozovky vysypaly kolem 9 tisíc
tun soli a 32 tisíc tun inertního
posypu; zbývající materiál
zůstal ve skladech silničářů.
Bez údržby zůstává v Kraji
Vysočina pouze 284 km silnic,

jež mají duplicitu v udržované
komunikaci.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

DOTACE Z MINISTERSTVA MOHOU PODPOŘIT
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU NA VYSOČINĚ
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR začátkem listopadu vyhlásilo
dlouho očekávaný dotační program Národní program podpory
cestovního ruchu v regionech. Pro Kraj Vysočina je vyčleněno téměř
13 milionů korun na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu a přes 10 milionů korun je určeno také pro destinační společnosti na podporu marketingových aktivit. „Prostředky
mohou získat například samosprávné celky, nevládní neziskové
organizace nebo podnikatelé v cestovním ruchu, a to, pokud podají
žádost v termínu od 1. prosince 2016 do 6. ledna 2017,“ přiblížila
podmínky programu náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních
vztahů Jana Fischerová.
Cílem programu, který se zaměřuje na období roků 2016 až 2020,
je navýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionálních destinací, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, což představuje
například realizace navigačních systémů pro hendikepované osoby,
podpora lepší vybavenosti turistických tras, rozvoj udržitelného
cestovního ruchu a v neposlední řadě také podpora investičních
příležitostí, rozvoj malého a středního podnikání a zaměstnanosti
v regionech.
Celorepublikově je v rámci programu připraveno 300 milionů korun,
o které mohou od 1. prosince do 6. ledna 2017 žádat například
samosprávné celky (vyjma statutárních měst a městských částí)
nebo jejich organizace, mikroregiony, provozovatelé turistických
informačních center, oblastní destinační společnosti, nevládní neziskové organizace provozující aktivity cestovního ruchu i podnikatelé
v dané oblasti. Výše dotace tvoří maximálně 50% podíl způsobi-

lých výdajů z celkového rozpočtu akce; zbylých minimálně 50 %
rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být
vyčerpána do konce roku 2017.
Výčet a detaily podprogramů dotačního programu:
A. Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu
Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit
Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu
Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
Bližší informace: http://mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch
B. Marketingové aktivity v cestovním ruchu
Dotační titul č. 1 – Marketingové aktivity na úrovni krajů
Dotační titul č. 2 – Marketingové aktivity na oblastní a lokální
úrovni
Bližší informace: http://mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Marketingove-aktivity-v-cestovnim-ruchu
 Zuzana Vondráková, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tel.: 564 602 353, e-mail: vondrakova.z@kr-vysocina.cz

KOTLÍKOVÉ DOTACE:
MINISTERSTVO PŘISLÍBILO KRAJŮM DALŠÍ PENÍZE
Pro další žadatele o kotlíkové
dotace v Kraji Vysočina má
kraj dobrou zprávu. Ministerstvo životního prostředí ČR přislíbilo přidělení dalších peněz
krajům. Toto navýšení bude
pouze doplňkové v objemu cca
23 milionů korun. Rozhodnutí
ministerstva kraj očekává do
konce letošního roku.
Podle infor mací k rajských
a d m i n ist r át or ů dot a č n í ho

titulu nedojde k žádné změně
podmínek předložení žádosti
o kotlíkovou dotaci až na dvě
zásad ní sk utečnosti: další
peníze budou určeny pouze na
výměny stávajících kotlů na
tuhá paliva za zdroj využívající
obnovitelné energie, konkrétně
kotle výhradně na biomasu
nebo tepelné čerpadlo. Nebude
možné využít modifikovanou
platbu. Podpořeno by mohlo

být zhruba 190 až 200 žadatelů
o tuto formu výměny. Vedení
Kraje Vysočina si je s ohledem
na průtahy s přidělením dalších
peněz téměř jisto, že příjem
nových žádostí od občanů na
výše uvedenou výměnu nezačne dříve než v lednu 2017.
Velké druhé kolo kotlíkových
dotací bude pravděpodobně
spuštěno až ve druhé polovině
roku 2017.

Sledujte aktuální informace
na www.kr-vysocina.cz/
kotliky a také Noviny Kraj
Vysočina.
 Iveta Fryšová,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 546,
e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz
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OPĚTOVNÉ VYHLÁŠENÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE
VELKÝ PAŘEZITÝ RYBNÍK
Poprvé byla přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník na Jihlavsku
vyhlášena v roce 1984, dnes už ale přes třicet let stará vyhláška
neodpovídá současnému právnímu stavu a vytyčené území nezahrnuje všechny přírodní fenomény, které jsou předmětem ochrany
tohoto zvláště chráněného území. Proto v pondělí 7. listopadu Rada
Kraje Vysočina schválila nové nařízení zpracované odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, jež se nově rozkládá
na bezmála 28 hektarech katastrálního území Řásná.
„Přírodní rezervace chrání komplex oligotrofního rybníka s makrofytní vegetací a na něj navazující podmáčené rašelinné biotopy, a to
hlavně rašelinné smrčiny, rašelinné březiny nebo údolní jasonovo-olšové luhy, kde se vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů,
například vrbina kytkokvětá, ďáblík bahenní, čolek horský nebo
ropucha obecná,“ přiblížil radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.
Dlouhodobým cílem ochrany území je zamezení nebo zmírnění
nepříznivých vlivů působících na samovolné vývojové procesy

v přírodě blízkých lesních porostech, které jsou předmětem
ochrany. Naopak v nelesních částech je cílem ochrany pozastavení
samovolných vývojových procesů tak, aby byl zachován dobrý
stav přírodních biotopů, a v důsledku toho také na ně vázaných
chráněných druhů rostlin a živočichů.
Aktuálně má Kraj Vysočina v péči celkem 146 zvláště chráněných
území, a tedy přírodních rezervací a přírodních památek. Tento
počet se v posledních dvou letech výrazněji zvyšoval především
v souvislosti s procesem implementace soustavy Natura 2000.
Případné vyhlášení dalších zvláště chráněných území bude Kraj
Vysočina zvažovat s ohledem na aktuální možnosti a s ohledem
na potřebu vytvoření optimální sítě chráněných území, ve které
budou zastoupeny všechny výrazně ohrožené přírodní fenomény
našeho regionu.
 Jana Ehrenbergerová, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 505, e-mail: ehrenbergerova.j@kr-vysocina.cz

MAJITELÉ PAPOUŠKŮ ŠEDÝCH – ŽAKO
BUDOU MÍT POVINNOST REGISTRACE
Máte doma papouška šedého –
žako? Dejte nám o tom vědět.
V průběhu měsíce ledna 2017
totiž vstoupí v platnost povinnost
registrace pro papouška šedého –
žako, latinsky Psittacus erithacus.
Všichni majitelé těchto šedivých
opeřenců z Vysočiny budou mít
povinnost do 30 dnů od účinnosti
tohoto nařízení požádat Krajský
úřad Kraje Vysočina o registraci
svého exempláře a nechat si na něj
vystavit registrační list. Konkrétní
datum bude upřesněno v návaznosti na nabytí účinnosti nařízení
Evropského společenství.
Při registraci exempláře tohoto
dr uhu musí vlastník na své

náklady ptáka předem nezaměnitelně označit, a to buď nesnímatelným bezešvým uzavřeným
kroužkem od licencovaných
výrobců, nebo za pomoci mikročipu, který splňuje konkrétní
normu ISO. Pokud majitelé svého
papouška nezaregistrují, podle
zákona se dopouštějí přestupku
a mohou čelit sankcím České
inspekce životního prostředí.
S povinností registrace papouška
šedého začne také platit obecný
zákaz obchod ních čin ností
s těmito opeřenci. Aby bylo možné
tyto papoušky prodávat, bude
nutné získat potvrzení o výjimce
ze zákazu obchodních činností,

kterou ze zákona vydávají krajské
úřady, v případě našeho regionu
Krajský úřad Kraje Vysočina.
Detailní podmínky registrace
papoušků a informace o vydávání
výjimek ze zákazu obchodní činnosti najdete na webových stránkách Kraje Vysočina pod tímto
odkazem: http://www.kr-vysocina.cz/informace-k-registraci-a-vydavani-vyjimek-ze-zakazu-obchodnich-cinnosti/d-4077063/
p1=34017, kde se budou informace
o této problematice pravidelně
aktualizovat.
Papoušek šedý je u nás nejvíce chovaným druhem velkého papouška
a znovuzavedení jeho registrace

souvisí s rychle pokračujícím
úbytkem jeho přirozených populací
v zemích jeho výskytu. V důsledku
toho byl celosvětově zařazen mezi
druhy ohrožené vyhynutím a z hlediska evidence chovaných exemplářů budou u něj uplatňována
stejná pravidla jako u některých
jiných vzácných druhů papoušků
rodu Ara nebo Amazona nebo
například u často chované želvy
zelenavé (Testudo hermanni).
 Irena Ulrichová,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 506,
e-mail: ulrichova.i@kr-vysocina.cz

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY V ROCE 2017
I v roce 2017 bude vyhlášen dotační titul pro malé obce do
1 500 obyvatel, takzvaný Program obnovy venkova. Jeho konkrétní
podmínky bude projednávat zastupitelstvo kraje na svém zasedání
dne 20. prosince 2016. Předpokládá se, že podmínky administrace
žádostí budou zjednodušeny. Žádosti budou podávány od 1. února
2017 až do 30. června 2017, v žádosti už nebude možné upravovat
celkové náklady a rozsah akce. Obec bude dopředu vědět, o jakou
maximální dotaci si bude moci požádat, a bude mít dostatek času
před podáním žádosti si vše upřesnit (náklady, rozsah, charakter).
Výše dotace už nebude snižována dle počtu přijatých žádostí. Spolu
se žádostí obec podá zároveň i kopie případných stavebních nebo
vodoprávních povolení. Kontroly připravenosti akcí budou zrušeny.
Podané žádosti budou průběžně projednávány na zastupitelstvu
kraje a následně budou uzavírány s obcemi smlouvy o poskytnutí

dotace. Z hlediska obsahového zaměření se uvažuje pouze o doplnění
možnosti nákupu komunální techniky, jinak rozsah podporovaných
objektů zůstane zachován. O schváleném znění pravidel POVV vás
budeme informovat v dalším čísle zpravodaje.
Obcím, které čerpají dotaci v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny za rok 2016, připomínáme, že vyúčtování celkových nákladů
projektu a závěrečná zpráva musí být předložena na příslušném
formuláři nejpozději do 15. ledna 2017 na adresu úřadu obce
s rozšířenou působností, do jehož obvodu obec spadá. Součástí vyúčtování musí být též kopie prvotních účetních dokladů (např. faktur)
včetně dokladů o úhradě celkových nákladů (výpisy z účtu apod.).
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz
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MY TŘÍDÍME NEJLÉPE,
HRDĚ HLÁSÍ OBEC SEDLATICE, MĚSTYS SNĚŽNÉ
A MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ S VELKÝM MEZIŘÍČÍM
V Horáckém divadle Jihlava převzali ve čtvrtek 1. prosince zástupci
vítězných obcí ocenění a finanční dary za umístění v soutěži
obcí, realizované z projektů spolupráce kraje s provozovateli
kolektivních systémů společnostmi EKO-KOM, a. s., ASEKOL,
a. s., a ELEKTROWIN, a. s.
Hlavní soutěž posuzovala množství vytříděného odpadu, kvalitu
sběrné sítě a efektivitu sběru. Podkladem pro hodnocení byla data ze

čtvrtletních výkazů zasílaných obcemi do společnosti EKO-KOM,
a. s., za období IV. 2015 a I.–III. 2016. Vítězové hlavní soutěže
získali od kraje finanční dary v celkové výši 500 000 Kč. Doplňkové
soutěže byly vztaženy ke zpětnému odběru elektrozařízení
a vycházejí z dat společností ASEKOL, a. s., a ELEKTROWIN,
a. s., od kterých vítězové obdrželi finanční ocenění.

Vítězové hlavní soutěže dle velikostních kategorií obcí:
Počet obyvatel
1. místo

Do 500 obyv.
Sedlatice

501 do 2 000 obyv.
Sněžné

2 001 do 10 000 obyv.
Velká Bíteš

Nad 10 000 obyvatel
Velké Meziříčí

Vítězové doplňkové soutěže Asekolu:
1. místo

Střítež

Kaliště

Dolní Rožínka

Vítězové doplňkové soutěže Elektrowinu:
1. místo

Tři Studně

Pacov

Velké Meziříčí

Blahopřejeme vítězům a děkujeme za přínos k ochraně životního
prostředí prostřednictvím třídění komunálních odpadů všem
zapojeným obcím v kraji. Pořadí v jednotlivých dílčích soutěžích
naleznete na stránkách Agentury Dobrý den – www.dobryden.cz.

Má to smysl. Třiďte odpad!
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2016 konaného dne 1. 11. 2016
Usnesení 0512/06/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 1. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0513/06/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Otu Bence a Ing. Hynka Blaško ověřovateli zápisu ze zasedání
zastupitelstva kraje č. 6/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 1. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0514/06/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.
odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina
termín: 1. 11. 2016

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 3, zdrželi se 4.
Usnesení 0515/06/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavla Fraňka
náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. Josefa Pavlíka
náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. Vladimíra Novotného
náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. Janu Fischerovou, CSc.
náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavla Pacala
dalšími členy Rady Kraje Vysočina Ing. Janu Fialovou, MBA,
Ing. Bc. Martina Hyského, Ing. Jan Hyliše
stanovuje
počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na devět:
MUDr. Jiřího Běhounka uvolněným členem rady kraje pro
funkci hejtmana s účinností od 1. 11. 2016
Mgr. Pavla Fraňka uvolněným členem rady kraje pro funkci
náměstka hejtmana s účinností od 1. 11. 2016
Ing. Josefa Pavlíka uvolněným členem rady kraje pro funkci
náměstka hejtmana s účinností od 1. 11. 2016
Ing. Vladimíra Novotného uvolněným členem rady kraje pro
funkci náměstka hejtmana s účinností od 1. 11. 2016
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Ing. Janu Fischerovou, CSc., uvolněným členem rady kraje pro
funkci náměstka hejtmana s účinností od 1. 11. 2016
Mgr. Pavla Pacala uvolněným členem rady kraje pro funkci
náměstka hejtmana s účinností od 1. 11. 2016
Ing. Janu Fialovou, MBA, uvolněným členem rady kraje
s účinností od 1. 11. 2016
Ing. Bc. Martina Hyského uvolněným členem rady kraje
s účinností od 1. 11. 2016
Ing. Jan Hyliše uvolněným členem rady kraje s účinností od
1. 11. 2016
určuje
v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, náměstkem hejtmana, který zastupuje
hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman
nevykonává funkci, Mgr. Pavla Fraňka.
odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina, hejtman Kraje
Vysočina
termín: 1. 11. 2016
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Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 10, zdrželi se 4.
Usnesení 0516/06/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje
Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy 2 nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, s účinností od 9. 10. 2016
rozhoduje,
že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen Zastupitelstva
Kraje Vysočina pouze měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou
se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny
dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, v platném znění.
odpovědnost: OSH, OddŘLZ
termín: 1. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2016 konaného dne 22. 11. 2016
Usnesení 0517/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený
program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0518/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Františka
Bradáče a Ing. Bc. Ctibora Čepičku ověřovateli zápisu ze zasedání
zastupitelstva kraje č. 7/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0519/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0520/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0521/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
návrhy termínů jednání na rok 2017 dle materiálu ZK-07-2016-04.
odpovědnost: OSH, termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0522/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši 3 000 000 Kč
na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární
ochrany dle materiálu ZK-07-2016-05, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2016-05, př. 2 *
uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace
na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-07-2016-05, př. 4,

schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární
ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, 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.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0523/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje výši
paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako
náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným
členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2016-06.
odpovědnost: OSH, OE, termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0524/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje zřizuje * Výbor
regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina * Výbor
pro udělování medailí Kraje Vysočina, jmenuje předsedy a členy těchto
výborů: - Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Kontrolní
výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Výbor pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Výbor regionálního
rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Výbor pro udělování
medailí Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-07-2016-42, př. 1upr1,
s účinností od 22. 11. 2016.
odpovědnost: OSH, termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0525/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje volí členy Výboru
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod: - MUDr. Jiřího
Běhounka, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Ing. Vladimíra
Novotného, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Ing. Bc. Martina
Hyského, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Mgr. Pavla Pacala,
člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Ing. Radovana Necida, člena
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Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Ing. Lucii Vichrovou, členku Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Ing. Jaromíra Kalinu, člena Zastupitelstva
Kraje Vysočina, - Pavla Hodáče, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0526/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na
rok 2016 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových
organizací (ORG 352220) o celkovou částku 6 306 676,58 Kč v souvislosti
s vrácením zápůjček poskytnutých za účelem úhrady přenesené daňové
povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, v rámci realizace
projektu EPC (3 000 000 Kč) a za účelem pořízení bezobslužného
parkovacího systému v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci,
(3 306 676,58 Kč) a převedení celkové částky 6 306 676,58 Kč do Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 – Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0527/07/2016/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58,
odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním
mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní
údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, termín: 9. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0528/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve
výši 3 351 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje
Vysočina č. j. KUJI 66736/2016 ze dne 31. 8. 2016 Městu Chotěboř
se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, IČ: 00267538.
odpovědnost: odbor kontroly, termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0529/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemky par. č. 890/14, par. č. 890/44 a dále části pozemků par.
č. 890/9, par. č. 890/10, par. č. 890/15, par. č. 890/42, par. č. 890/74 a par.
č. 925 v k. ú. a obci Bořetice, dle GP č. 87-371/2015 nově oddělené jako
pozemky par. č. 890/10 o výměře 414 m2, par. č. 890/42 o výměře 223
m2, par. č. 890/44 o výměře 603 m2, par. č. 890/77 o výměře 74 m2,
par. č. 890/78 o výměře 210 m2 a par. č. 890/79 o výměře 123 m2, vše
v k. ú. a obci Bořetice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Bořetice, schvaluje dodatek č. 1495 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-07-2016-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0530/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 1496 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2016-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0531/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Okrouhlice
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pozemky v k. ú. Chlístov u Okrouhlice v rozsahu a dle darovací
smlouvy dle materiálu ZK-07-2016-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0532/07/2016/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 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0533/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem dle GP č. 6143-9/2013 nově oddělené pozemky par. č. 5810/6
o výměře 127 m2 a par. č. 5810/7 o výměře 60 m2 v k. ú. a obci Jihlava
a dle GP č. 1791-9/2013 nově oddělené pozemky par. č. 1039/3 o výměře
143 m2 a par. č. 1039/4 o výměře 11 m2 v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0534/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
úplatně pozemky v k. ú. Myslůvka v rozsahu a za cenu dle materiálu
ZK-07-2016-15, př. 1, z vlastnictví Státního statku Jeneč, s. p., v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6, do vlastnictví Kraje Vysočina s tím,
že Kraj Vysočina uhradí prodávajícímu jeho výdaje spojené s přípravou
a realizací kupní smlouvy ve výši 3 892 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0535/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2016-16, př. 1, z vlastnictví
České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0536/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
dodatek č. 1497 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2016-17, př.
1 * dodatek č. 1498 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2016-17, př.
2 * dodatek č. 1499 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2016-17,
př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0537/07/2016/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, ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0538/07/2016/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
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mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní
údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OM, ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0539/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Nové Město na Moravě
na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího
kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá díl „b“ o výměře 133 m2, oddělený z pozemku par. č. 135/5, díl
„d“ o výměře 1 034 m2 oddělený z pozemku par. č. 280/1, díl „f“ o výměře
841 m2 oddělený z pozemku par. č. 280/2, díl „h“ o výměře 250 m2
oddělený z pozemku par. č. 885/1 a celý pozemek par. č. 886/1 o výměře
111 m2, sloučené do nově vzniklého pozemku par. č. 280/2 – ost. plocha,
jiná plocha, o výměře 2 369 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě,
vše dle GP 2994-41/2016 za dohodnutou kupní cenu ve výši 750 Kč/m2
+ DPH ve výši platné v době uzavření kupní smlouvy a budoucí kupující
se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0540/07/2016/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. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0541/07/2016/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58,
odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním
mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní
údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0542/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Třebíč po vyřazení
úseku silnice II/360 v souvislosti s dokončenou stavbou II/360 Rafaelova
ul. – Pocoucov ze silniční sítě: * pozemky vedené v katastru nemovitostí
jako par. č. 1521/1, par. č. 1521/27, par. č. 2521/18, par. č. 2521/29, par.
č. 2524/2, par. č. 2525/2, par. č. 2525/3, par. č. 2530/1, par. č. 2530/2,
par. č. 2530/4, par. č. 2531/1, par. č. 2531/4, par. č. 2532/5, par. č. 2533/3,
podíl 3/5 pozemku par. č. 2524/1, podíl 3/5 pozemku par. č. 2525/1, podíl
3/5 pozemku par. č. 2530/3, podíl 3/5 pozemku par. č. 2531/3, podíl 3/5
pozemku par. č. 2532/4, pozemek par. č. 2521/32 oddělený dle GP 5922596/2015 z par. č. 2521/14, pozemek par. č. 2521/33 oddělený dle GP 5922596/2015 z par. č. 2521/19, pozemek par. č. 2521/34 oddělený dle GP 5922596/2015 z par. č. 2521/19, pozemek par. č. 2521/35 oddělený dle GP 5922596/2015 z par. č. 2521/20, podíl 3/5 pozemku par. č. 2521/36 odděleného
dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/17, podíl 3/5 pozemku par. č. 2521/37
odděleného dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/17 v katastrálním území
Třebíč, pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 206/5, par.
č. 1810/1, par. č. 1810/5, par. č. 1810/6, par. č. 1810/7, par. č. 1810/8, par.
č. 1810/10, par. č. 1810/17, par. č. 1810/22, par. č. 1810/31, par. č. 1810/36,
par. č. 1810/42, par. č. 1810/53, par. č. 1878/1, par. č. 1878/2, par. č. 1878/3,
par. č. 1879/2, par. č. 1888/1, par. č. 1888/2, par. č. 1888/3, par. č. 1888/4,
par. č. 1888/5, par. č. 1888/6, par. č. 1889/1, par. č. 1889/3, par. č. 1889/4,
par. č. 1889/5, par. č. 1889/6, par. č. 1889/7, par. č. 1889/8, par. č. 1891, díl
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„e“ o výměře 17 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z par. č. 1890/4, díl „c“
o výměře 1 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku par. č. 1890/7,
díl „h“ o výměře 225 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku par.
č. 1888/5, díl „d“ o výměře 48 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku
par. č. 1890/6, díl „a“ o výměře 26 m2 oddělený dle GP 246-596/2015
z pozemku par. č. 1890/23 v katastrálním území Pocoucov * stávající
stavbu silnice II/360 v úseku podle projektové dokumentace stavby II/360
Rafaelova ul. – Pocoucov od km 0,7 do km 1,8 a nově vybudované objekty
v rámci stavby II/360 Rafaelova ul. – Pocoucov SO 111 Připojení ulice
Man. Curieových, SO 113 Připojení RD v km 0,960, SO 114 Připojení
kravína v km 1,560, SO 121 Polní cesta v km 0,960–1,040.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0543/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemky par. č. 863/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 29 m2 a par. č. 863/17 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
24 m2 oddělené geometrickým plánem č. 459-9/2016 z pozemku par.
č. 863/6 v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Velké Meziříčí, schvaluje Dodatek č. 1503 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2016-24 př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0544/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 23 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí dle materiálu
ZK-07-2016-25, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace
nemovitost – nově pořízená stavba odpadového hospodaření.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0545/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem díl „b“ pozemku par. č. 1586/1 o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1006-13/2015 z pozemku par. č. 1586/1 v k. ú. a obci
Měřín, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Měřín,
schvaluje dodatek č. 1504 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny dle materiálu ZK-07-2016-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0546/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0205/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016 tak, že text: „Zastupitelstvo kraje
rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par.
č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako
budoucím prodávajícím a společností E.ON Česká republika, s. r. o., F. A:
Gerstnera 2151/6, 370 49, České Budějovice, jako budoucím kupujícím
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem“ se nahrazuje textem
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě
na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava
mezi Krajem Vysočina jako budoucím prodávajícím a společností E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako
budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem“.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0547/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek
č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu
za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu) dle materiálu
ZK-07-2016-28, př. 1.
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odpovědnost: OSV, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0548/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek
č. 9 Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2016-29, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0549/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016 subjektům uvedeným v materiálu ZK-07-2016-44, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli
dle materiálu ZK-07-2016-44, př. 3 * neposkytnout dotaci v rámci
grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku
obcí 2016 subjektům uvedeným v materiálu ZK-07-2016-44, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0550/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí
dle materiálu ZK-07-2016-30, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0551/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
turistických informačních center v Kraji Vysočina dle materiálu
ZK-07-2016-32, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0552/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2016-33, př. 1 *
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům
s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2016-33, př. 2 * Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina
dle materiálu ZK-07-2016-33, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0553/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje autorovi
a nakladateli knihy, která byla vybrána odbornou porotou v rámci
26. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, Cenu Kraje
Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0554/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01508.0088 dle
materiálu ZK-07-2016-34, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.
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Usnesení 0555/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01571.0003 dle
materiálu ZK-07-2016-35, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0556/07/2016/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-07-2016-36, př. 1, a právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují
obce, dle materiálu ZK-07-2016-36, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: listopad 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0557/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu
organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou
na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016 dle
materiálu ZK-07-2016-37, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: listopad 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0558/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle
materiálu ZK-07-2016-38, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu
ZK-07-2016-38, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: listopad 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0559/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-201639, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
Usnesení 0560/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích pro období 2014–2020 ve znění Dodatku č. 1, 2
a 3 dle materiálu ZK-07-2016-40, př. 1 * neposkytnout dotace z kapitoly
Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období
2014–2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu ZK-07-2016-40,
př. 2 * uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálů ZK-07-2016-40, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0561/07/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout dotaci z kapitoly Zemědělství dle materiálu ZK-07-2016-41, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Kraj Vysočina vyhlašuje druhý ročník soutěže

Cena hejtmana Kraje Vysočina
za společenskou odpovědnost
Záměrem Kraje Vysočina je: ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy
sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.
Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.
Schválené Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost najdete na www.kr-vysocina.cz/odpovednost.
Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2017. Hodnoceny jsou zejména výsledky dosažené v roce 2016.
Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz/odpovednost.
Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:
a) soukromý sektor:
a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně,
a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců,
b) veřejný sektor:
b1) obce,
b2) ostatní.
V každé kategorii, respektive podkategorii budou oceněny nejvýše tři organizace v pořadí 1., 2. a 3. místo.
Udělení Ceny na 1., 2. a 3. místě se osvědčuje listinou (diplomem). Udělení Ceny je spojeno s předáním
upomínkového předmětu.
Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti organizací. Poděkování bude spojeno s prezentací na medializovaném výsledkovém listě a s předáním děkovné
listiny (diplomu).
Konzultovat záležitosti týkající se způsobu vyplnění dotazníků je možné na těchto kontaktních spojeních:
- Bc. Petra Spáčilová, specialistka pro CSR, Česká společnost pro jakost, Národní středisko podpory kvality,
tel.: 221 082 237, 602 635 769, e-mail: spacilova@csq.cz,
- Jana Činčárová, úřednice na úseku výchovy a vzdělávání, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
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BAREVNÉ VÁNOCE

Čtvrtek 8. prosince 2016, 9.30–16.00 hodin,
sídlo Kraje Vysočina – budova B, Žižkova 57, Jihlava.

9.30 zahájení Barevných Vánoc,
vánoční přání hejtmana Kraje Vysočina
a členů Rady Kraje Vysočina
16.00 ukončení Barevných Vánoc

CELODENNÍ PROGRAM:
ukázky tradičního zdobení vánočních stromků
výroba ozdob a dekorací
balení vánočních dárků
ochutnávka tradičních vánočních jídel
zdobení sváteční tabule
prodej vánočních dárků vyrobených studenty
a klienty příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Vánoční pošta, která slibuje originální
splnění vánočních přání.
Novinka v podobě vánočního fotokoutku!
Přijďte si vybrat vánoční dárek pro své blízké, ochutnat cukroví
a nasát atmosféru Vánoc. Těšíme se na Vás!

