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OBCE SI NA SVOU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
ČINNOST ROZDĚLÍ TÉMĚŘ DVA MILIONY
KORUN Z KRAJSKÉHO ROZPOČTU
Dvacet obcí z Kraje Vysočina, které si požádaly
o dotaci na územně plánovací činnost na rok 2017,
podpoří krajský rozpočet částkou bezmála dva
miliony korun. „Ve stanoveném termínu, a tedy do
30. září 2016, si žádost o podporu podalo celkem
dvacet obcí a všechny splnily podmínky Zásad pro
poskytnutí dotace,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro regionální rozvoj, územní plánování
a stavební řád Pavel Pacal s tím, že poskytování
dotací na územní plány obcí má na Vysočině více
než desetiletou tradici a je o ně velký zájem.
Cílem poskytování dotací je podpora územně plánovací činnosti – pořízení územních plánů hlavně
malých obcí. „Malé obce by si bez dotace územní
plán ve většině případů nepořídily. Dokument pak
mohou využít pro získání dotací z dotačních titulů
kraje, ministerstev nebo EU. Většina programů má
totiž v podmínkách poskytnutí dotace právě schválený územní plán,“ upřesnil náměstek Pavel Pacal.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém únorovém
zasedání rozhodlo o rozdělení 1 995 430 korun,

a to jednotlivě v částkách od 67 tisíc do
170 tisíc korun. Od roku 2003, kdy kraj tyto
dotace poskytl poprvé, už rozdělil 69,39 milionů korun. Krajské prostředky tak za 13 let
podpořily celkem 687 obcí na Vysočině.
O dotaci mohou obce do 30. září 2017 žádat
i letos. Potenciálními žadateli jsou ty obce, které
nemají zpracovaný žádný územní plán, nebo
obce, jež mají územní plán schválený do konce
roku 2006 podle takzvaného starého stavebního
zákona. V součtu obou případů se jedná přibližně o stovku obcí našeho regionu. Z evidence
Krajského úřadu Kraje Vysočina vyplývá, že 46
z nich nemá žádnou územně plánovací dokumentaci, ostatní obce mají územně plánovací
dokumentaci starší.
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 Lenka Ryšavá,
odbor územního plánování a stavebního řádu,
tel.: 564 602 270,
e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

VEDENÍ KRAJE VYSOČINA
PODPORUJE VÝSTAVBU NOVÉHO
JADERNÉHO ZDROJE V DUKOVANECH
Význam Jaderné elektrárny
Dukovany je pro další rozvoj
regionu klíčový. Představuje
nejen silný ekonomický subjekt,
ale také sociálního partnera se
silnou společenskou odpovědností a nepochybně i klíčového
zaměstnavatele. To vše si vedení
Kraje Vysočina uvědomuje,
a proto i v novém povolebním složení deklaruje podporu
výstavbě pátého bloku Jaderné
elektrárny Dukovany.
„I přes maximální snahu o zachování a zajištění všech technických, a zejména bezpečnostních
hledisek nezbytných pro provozování jaderného zařízení, které

bylo postupně po jednotlivých
blocích spouštěno v letech 1985
až 1987, nelze předpokládat
neomezenou životnost tohoto
zařízení. Je proto nutné zajistit
výstavbu nových jaderných
bloků v souladu s dokumenty
schválenými Vládou České
republiky,“ uvedl hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek s tím, že
Rada Kraje Vysočina koncem
ledna navrhla a zastupitelstvo
kraje na svém únorovém jednání
přijalo usnesení vyjadřující
podpor u přípravě výstavby
nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. „Dále budeme
požadovat uspíšení přípravné,

projektové a schvalovací fáze
obou projektů – a tedy EDU 5
a EDU 6,“ ubezpečil hejtman
Jiří Běhounek.
Výstavba nových jaderných
bloků musí být v souladu s vládou schválenými dokumenty,
které představuje především
Bezpečnostní strategie České
republiky, Státní energetická
koncepce nebo Národní akční
plán rozvoje jaderné energetiky
v České republice.
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail:
brothankova.m@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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GR A N TOV É PRO GR A M Y FON DU V YSO Č I N Y
V Y H L Á ŠEN É V Ú NORU
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 7. února vyhlásilo prvních jedenáct grantových programů v rámci Fondu
Vysočiny pro rok 2017. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání
žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Informační a komunikační technologie 2017 – 3 000 000 Kč –
program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina
(odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341,
jirakova.k@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 3. – 10. 4. 2017
Infrastruktura ICT 2017 – 3 200 000 Kč – program na podporu
rozvoje telekomunikační infrastruktury v Kraji Vysočina
(odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341,
jirakova.k@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 3. – 17. 4. 2017
Bezpečná silnice 2017 – 2 400 000 Kč – program na podporu
zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II. a III.
třídy
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Radek Žižka,
tel.: 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz; Bc. Markéta Majdičová,
tel.: 564 602 181, majdicova.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 10. 3. – 28. 4. 2017
Naše škola 2017 – 4 000 000 Kč – program na podporu projektů
v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku
(odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543,
hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 10. 3. – 31. 3. 2017
Jednorázové akce 2017 – 1 200 000 Kč – program na podporu
jednorázových volnočasových a sportovních aktivit
(odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Jana Čermáková,
tel.: 564 602 939, cermakova.j@kr-vysocina.cz;
Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 3. – 24. 3. 2017
Sportoviště 2017 – 3 000 000 Kč – program na podporu výstavby
a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje
Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Ivo Mach,
tel.: 564 602 940, mach.i@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký,
tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 3. – 24. 3. 2017
Sportujeme 2017 – 2 500 000 Kč – program na podporu rozvoje
dlouhodobých sportovních aktivit

(odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Milan Kastner,
tel.: 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz;
Kateřina Němcová, tel.: 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 3. – 23. 3. 2017
Památkově chráněná území 2017 – 1 600 000 Kč – program na
podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 9. 3. – 17. 3. 2017
Cyklodoprava a cykloturistika 2017 – 4 000 000 Kč – program
na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní
funkce cyklistiky
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Ing. Petr Stejskal, tel.: 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 10. 3. – 17. 3. 2017
Čistá voda 2017 – 9 000 000 Kč – program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování
pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před
povodněmi nebo suchem
(odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek,
tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela,
tel. 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 10. 3. – 24. 3. 2017
Odpady 2017 – 3 000 000 Kč – program na podporu předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a na recyklaci odpadů
(odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová,
tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Milan Křížek,
tel.: 564 602 527, krizek.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 10. 3. – 20. 3. 2017
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým
programům včetně formuláře žádostí najdete na internetových
stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/
nebo na www.fondvysociny.cz.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

PRVNÍ DEN PODÁNO 704 ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE
V průběhu pondělí 13. února
bylo Krajem Vysočina přijato
fyzicky i elektronicky přesně
704 žádostí o kotlíkové dotace.
Polovina z nich přišla na úřad

elektronicky. V následujících
týdnech čeká tým administrátorů zpracování došlých žádostí.
V současné době je pravděpodobné, že na dotaci dosáhne

přibližně 200–220 úspěšných
žadatelů.
„V první řadě nás teď čeká
kontrola každé žádosti, ověření správ nosti podání,

elektronických podpisů včetně
příloh, a především vyloučení
duplicity podání žádostí nebo
opakovaného odeslání. Ti, na
které se v rámci této dodatečné
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v ýz v y nedostanou dotace,
budou mít pravděpodobně šanci
požádat opět na konci letošního
roku. Ministerstvo životního
prostředí se nechalo slyšet, že
připravuje další balík peněz.

V tuto chvíli neznáme podmínky, za kterých je krajům
a žadatelům nabídne, ale deklaruji, že Kraj Vysočina se administraci dalšího balíku peněz na
kotlíky nebrání a je připravený

poskytnout maximální podporu
žadatelům o kotlíkové dotace
v našem kraji,“ říká náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast regionálního rozvoje
Pavel Pacal.

 Iveta Fryšová,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 546,
e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

MĚŘENÍ V KRAJSKÉ JIHLAVĚ:
KVALITU OVZDUŠÍ V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ PÁVOV
OVLIVŇUJE PŘEDEVŠÍM DOPRAVA
Kraj Vysočina a Město Jihlava od roku 2010 financují společný
projekt měření kvality ovzduší prováděné v průmyslové zóně
Jihlavy. Z aktuálních dat za rok 2016, které ve středu 15. února
na jihlavské radnici představili odborníci z brněnské pobočky
Českého hydrometeorologického ústavu, vyplývá, že v rezidenčních
částech Jihlavy je velmi dobrá kvalita ovzduší, blížící se takzvaným
pozaďovým hodnotám.
„Za celý minulý rok byl překročen denní limit pro koncentrace
prašných částic 22krát, a přesto nedošlo k překročení imisního
limitu pro průměrnou roční koncentraci,“ uvedl krajský radní pro
oblast životního prostředí Martin Hyský s tím, že k překročení
imisního limitu dojde pouze v případě, kdy je denní koncentrace
pro prašné částice překročena více než 35krát za rok, což se stalo
pouze na začátku měření v roce 2010.
Z hlediska počtu dnů s koncentracemi vyššími než 50 µg.m-3
došlo oproti roku 2015 ke zhoršení na úroveň roku 2014 a 2012.
Výsledky tak potvrdily výjimečnost roku 2015, která byla způsobená
příznivými rozptylovými podmínkami.
V rámci vyhodnocení měření odborníci data srovnávali s výsledky
měření prováděného Českým hydrometeorologickým ústavem
v rámci státního imisního monitoringu v areálu Základní školy
Demlova a na stanici AIM v Košeticích. V případě lokality Demlova
evidují mírný pokles počtu dní s koncentracemi prašných částic

vyššími než 50 µg.m-3, lokalita Košetice zůstala v roce 2016 na
jediném překročení stejně jako v roce 2015.
„Neméně důležitá je skutečnost, že v Kraji Vysočina nebyla na rozdíl
od většiny jiných krajů v posledních měsících vyhlášena smogová
situace. Kraj Vysočina tak stále patří k nejčistším regionům v České
republice,“ s potěšením konstatuje krajský radní Martin Hyský.
Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou mobilní zdroje, k ovlivňování
kvality ovzduší v průmyslové zóně dochází především dopravou.
Přestože byly koncentrace oxidů dusíku v průmyslové zóně vyšší
než v pozaďové lokalitě Košetice, byla situace v Jihlavě z hlediska
koncentrací velmi dobrá. K překročení imisních limitů v roce
nedošlo, naopak koncentrace NO2 se pohybují pod dolní mezí pro
posuzování.
„Měření pokračuje i v letošním roce; o náklady na měření se podílejí
rovným dílem Kraj Vysočina a Město Jihlava,“ připomněl na tiskové
konferenci Martin Hyský.
Kompletní výsledky ročního měření včetně závěrečné zprávy
jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina www.krvysocina.cz → Životní prostředí → Ochrana ovzduší → Výsledky
měření kvality v jihlavské průmyslové zóně.
 Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 514, e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA ROZŠIŘUJE NABÍDKU
SPOJŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY
Kraj Vysočina podporuje veřejnou dopravu a dlouhodobě usiluje o kvalitní dopravní obslužnost celého svého území, a to i v
oblastech mimo městská centra.
Od března 2017 rozšiřuje stávající nabídku veřejné linkové
autobusové dopravy o nové
spoje, které zlepší dostupnost
malých ven kovsk ých obcí
a usnadní jejich obyvatelům
dopravu do zaměstnání, škol,
za službami, kulturou nebo
nákupy.
Nové dopravní spoje vyjedou v lokalitách Jihlavska,
Havlíčkobrodska, Třebíčska

a Velkomeziříčska a v oblasti
Světlé nad Sázavou.
Podrobnosti včetně detailních
jízdních řádů nových spojů
jsou k dispozici na oficiálních
internetových stránkách Kraje
Vysočina pod odkazem https://
www.kr-vysocina.cz/rumobil-mobilita-v-evropskych-regionech-venkovskeho-charakteru-dotcenych-demografick y mi-zmenami /d- 4076707/
p1=1013.
Rozšíření nabídky spojů veřejné dopravy v Kraji Vysočina je součástí evropského
projektu RUMOBIL, který je

realizován v rámci programu
Interreg CENTRAL EUROPE
a spolufinancován Evropským
fondem pro regionální rozvoj.
Projekt se zabývá problematikou udržitelné mobility v regionech s převážně venkovským
charakterem a rozptýlenou
sídelní strukturou a klade si za cíl
nalézt inovativní řešení
a př íst upy
k dopravnímu plánování a koncepci

dopravních politik pro tyto
regiony.
 Lenka Matoušková,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 549, e-mail:
matouskova.l@kr-vysocina.cz
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POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRAJI
VYSOČINA SI ROZDĚLÍ TÉMĚŘ 600 MILIONŮ
Celková částka dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro
sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2017 je 471 700 000 korun
pro příspěvkové organizace kraje a pro další krajem nezřizované
poskytovatele sociálních služeb. Navíc 75 milionů korun kraj ve
svém rozpočtu vyčlenil pro poskytovatele sociálních služeb, které
nezřizuje, a dalších 53 milionů korun je vyčleněných přímo v krajském rozpočtu pro příspěvkové organizace kraje.
„Dotace od ministerstva byla v porovnání s rokem 2016 zhruba
ve stejném objemu, naopak krajský rozpočet na rok 2016 počítal
s částkou 44,5 milionu korun, jež jsme vzhledem k potřebám v průběhu roku navyšovali přibližně na letošních 75 milionů,“ vysvětlil
náměstek Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a nestátních
neziskových organizací Pavel Franěk.
Důvod postupného navyšování je jednoduchý: navyšují se celkové
prostředky na provoz sociálních služeb, aby bylo možné postupně

zlepšovat finanční podmínky práce v sociálních službách v návaznosti na rozhodnutí vlády o navýšení platů. „Kolegové v sociálních
službách odvádějí náročnou a zodpovědnou práci, která si zaslouží
finanční i společenské ocenění. Nicméně finanční možnosti kraje
jsou omezené a navýšení rozpočtovaných financí musí toto omezení
respektovat,“ doplnil náměstek Pavel Franěk.
Únorové Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání poskytnutí dotací schválilo; kraj tedy začal uzavírat smlouvy o dotaci.
Prostředky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pokryjí náklady
na provoz 232 sociálních služeb, jež poskytuje 107 žadatelů. Dalších
29 sociálních služeb kraj financuje samostatně v rámci individuálního projektu mimo financování z ministerské dotace.
 Jiří Bína, odbor sociálních věcí,
tel.: 564 602 817, e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU ČISTÁ VODA 2017
Grantový program Čistá voda
2017 podporuje každoročně
už od roku 2002 zpracování
studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování
pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany
před povodněmi nebo suchem.
Tento grantový program byl
vyhlášen na únorovém zasedání
zastupitelstva kraje. Žadatelé

z řad obcí, svazků obcí nebo
jiných vlastníků vodárenské
infrastruktury mohou podávat
žádosti o poskytnutí dotace
v období 10. – 24. března 2017.
Podporovány jsou studie a projektové dokumentace například na výstavbu vodovodů,
kanalizací, čistíren odpadních
vod, opatření k ochraně před
povodněmi nebo zadržení vody

v krajině. Dále také hydrogeologické pr ůzkumy nebo
pr ůzkumné vrty za účelem
vyhledání zdrojů podzemní
vody. Žadatelé mohou získat
až 60 % z celkových nákladů
na projekt. Výše dotace může
být v rozmezí 10 000 – 300
000 korun. Celková alokace
v tomto grantovém programu
je devět milionů korun. Výzva

k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem
účelového Fondu Vysočiny je
zveřejněna na webu http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/.
 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

PLÁNOVANÉ INVESTICE
KRAJSKÝCH NEMOCNIC V ROCE 2017
Krajské nemocnice na Vysočině plánují pro letošek významné
investice do modernizace a obnovy přístrojového vybavení, ale
i nemovitého majetku. Zamýšlejí využít vlastní zdroje, státní
i krajské prostředky, avšak také evropské dotace. V loňském roce
v rámci výzvy IROP Zvýšení kvality návazné péče, specifického
cíle 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb
a péče o zdraví, zpracovaly projekty a předložily žádosti o podporu, které úspěšně prošly hodnocením, a krajské nemocnice
získaly rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jen tyto schválené projekty
do IROP jsou kalkulované na částku přes 605 milionů korun. Realizace projektů bude probíhat v letech 2017 a 2018.
Nemocnice Jihlava připravuje projekt Zvýšení kvality návazné péče
Nemocnice Jihlava za předpokládaných 99 milionů korun. „Cílem
projektu je obnova a modernizace zastaralého přístrojového vybavení napříč spektrem poskytované návazné péče, která se přímo
váže k péči v Komplexním onkologickém, Kardiovaskulárním,
Iktovém a Onkogynekologickém centru Nemocnice Jihlava se spádovou oblastí 506 tisíc obyvatel,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Z vlastních
zdrojů jihlavská nemocnice plánuje mimo jiné dovybavit pracoviště

PET/CT a koupit přenosný ultrazvuk pro rychlou diagnostiku dětských pacientů. Ten starý už totiž dosluhuje. Z investičních akcí do
nemocničních budov pokračuje rekonstrukce interny a připravuje
se rekonstrukce stravovacího provozu nemocnice.
Nemocnice v krajském městě také realizuje projekt Modernizace
a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče v hodnotě 60 milionů korun, a to v rámci výzvy IROP Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie. Projekt
zahrnuje pořízení například brachyterapeutického ozařovače, laparoskopické věže, ultrazvuků, vybavení JIP lůžka, harmonických
skalpelů nebo operačních stolů.
Nemocnice Havlíčkův Brod v rámci IROP realizuje projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné
péče s kalkulovanými náklady 98,5 milionů korun. „Evropské
prostředky pomohou s dovybavením a obnovou perinatologického
centra intermediární péče a oborů takzvané návazné péče, jako
je anesteziologie, intenzivní medicína, chirurgie, hematologie,
gynekologie a porodnictví včetně souvisejících metod radiologie
a zobrazovacích metod,“ informoval náměstek Vladimír Novotný
s tím, že vlastní zdroje havlíčkobrodské nemocnice poslouží
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například k nákupu očního laseru, gama sondy nebo digitálního
dermatoskopu. Na letošek připadají i stavební úpravy pro připravované pracoviště magnetické rezonance.
Nemocnice v Novém Městě na Moravě má Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR registrovaný projekt Modernizace ZP v oborech
poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky
NIP. V loňském roce bylo otevřeno pracoviště magnetické rezonance. Letos v rámci projektu za zhruba 67 milionů korun plánují
mimo jiné zřídit nové pracoviště následné intenzivní péče (osm
lůžek) a nakoupit defibrilátory, anesteziologický přístroj, plicní
ventilátory, elektrická lůžka intenzivní péče, monitorovací systém,
mycí a dezinfekční automaty, operační stoly nebo monitory pro
dětské oddělení. Prostředky nemocnice pak pokryjí nákup lůžek
na chirurgii nebo stavební úpravy pracoviště následné intenzivní
péče, které zahrnují modernizaci vzduchotechniky.
Výzvu IROP zaměřující se na návaznou péči chce využít také
Nemocnice Pelhřimov, jež má schválený projekt Modernizace
a obnova zdravotnické přístrojové techniky v hodnotě 90,5 milionu korun. Projekt je mimo jiné zaměřený na oblast radiologie
a zobrazovacích metod, interní obory, novorozenecké oddělení,
anesteziologicko-resuscitační oddělení. Nemocnice v rámci projektu obnoví například CT zařízení, ultrazvukové přístroje RTG,
dva inkubátory pro novorozence nebo laparoskopickou věž na
anesteziologicko-resuscitačním oddělení. V investičním plánu na
rok 2017 najdeme i položky, které si nemocnice zaplatí ze svého.

Jde například o obnovu endoskopických věží na gastroenterologickém pracovišti nebo nákup nového sanitního vozidla, jež
nahradí staré z roku 2003 s 550 tisíci najetými kilometry. Letos
se tady navíc uskuteční přípravy rekonstrukce budovy vedení
nemocnice a připravovat se bude i rekonstrukce centrálního
zdravotního skladu.
Dva projekty za 179 milionů korun podala v rámci výzvy IROP
v roce 2016 také Nemocnice Třebíč. Připravuje nákup kompletního
vybavení nově budovaného komplexu Pavilonu chirurgických
oborů. Požadavky se z provozních a ekonomických důvodů rozdělí
na čtyři veřejné zakázky. Vysoutěžení dodavatelé zajistí vybavení
nového centrálního pracoviště zobrazovacích metod, magnetickou
rezonanci a ostatní přístroje tohoto pracoviště, ale také nábytek,
informační technologie nebo elektrospotřebiče. Nemocniční rozpočet pokryje například nákup mobilního ultrazvukového přístroje
pro JIP interních oborů za 1,3 milionu korun nebo dvoumilionový
software pro operační sály, který bude plánovat operace, operační
program i vedení operační dokumentace.
Investiční plány jednotlivých nemocnic v Kraji Vysočina pro rok
2017 zatím kraj neschválil. Rada o nich bude jednat nejpozději do
konce prvního čtvrtletí.
 Jana Dvořáková, odbor zdravotnictví,
tel.: 564 602 470, e-mail: dvorakova.j@kr-vysocina.cz

PROFESIONÁLNÍ HASIČI Z VYSOČINY
ZÍSKAJÍ OD KRAJE 4,5 MILIONU KORUN
Nákup dýchací techniky, záložního zdroje elektrické energie,
přenosné elektrocentrály, termokamery, realizace II. etapy rekonstrukce stanice Chotěboř nebo
zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové stanice. To
jsou položky, které HZS Kraje
Vysočina navrhuje pokrýt z krajské dotace 4,5 milionu korun.
Poskytnutí prostředků už schválilo únorové zastupitelstvo.
„Krajské peníze podporují akceschopnost jednotek hasičského
záchranného sboru v našem

kraji, a tím i bezpečnost v našem
regionu zejména při řešení mimořádných událostí a krizových
situací,“ odůvodnil rozhodnutí
rady a následně i zastupitelstva
schválit peníze krajským hasičům hejtman Jiří Běhounek.
Kraj Vysočina pravidelně podporuje Hasičský záchranný sbor
Kraje Vysočina, který je jednou ze složek Integrovaného
záchranného systému a jako
jeden ze základních prvků zajišťuje bezpečnost obyvatel. Na rok
2017 krajští hasiči plánují zvýšit

akceschopnost svých jednotek
pro zabezpečení poplachového
plánu kraje, obnovit a rekonstruovat několik objektů a ve hře je
i možné financování projektu
výstavby nové stanice v Jihlavě
v areálu Brněnský kopec.
Kraj Vysočina pravidelně podporuje HZS Kraje Vysočina od
roku 2003. Každoročně přispívá
krajským hasičům na provoz
i plánované investice nemalou částkou. V prvních letech
existence šlo o částku tři miliony korun, v následujících se

částka postupně navyšovala.
S letošními 4,5 miliony korun
podpořil Kraj Vysočina krajské
hasiče už 60 miliony korun.
Kraj významně pomáhá i sborům dobrovolných hasičů na
Vysočině. Letos si z několika
různých dotací včetně státní
mohou sáhnout celkově na částku
64 milionů korun.
 Pavel Dvořák,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 122,
e-mail: dvorak.p@kr-vysocina.cz

PUBLIKACE S NÁZVEM NÁRODNÍ DOTAČNÍ ZDROJE
POMŮŽE MĚSTŮM A OBCÍM S ČERPÁNÍM PENĚZ
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto
a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jmenuje se Národní dotační
zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními
příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Publikace je ke stažení zdarma na internetové adrese:
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Publikace-MMR.
 Luděk Hrůza,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz
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VYBERTE POČIN ROKU 2016 V KRAJSKÝCH
ANKETÁCH ZLATÁ JEŘABINA A SKUTEK ROKU
Od 1. do 31. března 2017 je
možné zapojit se do veřejného
hlasování dvou tradičních anket
v Kraji Vysočina. Svého favorita
můžete podpořit ve 13. ročníku
Ceny Kraje Vysočina za kulturní
počin roku 2016 – Zlaté jeřabině.
O hlasy budou bojovat i přihlášení na cenu Skutek roku 2016.
Anketa Zlatá jeřabina je tradičně
rozdělena do dvou kategorií:
1. Kulturní aktivita a 2. Péče
o kulturní dědictví. Z přijatých
nominací vybrala odborná pracovní skupina 30 nejzajímavějších počinů v obou kategoriích. Seznam vybraných počinů
bude uveřejněn na internetových stránkách Kraje Vysočina

a v únorovém čísle novin Kraj
Vysočina spolu s hlasovacím lístkem. První tři počiny z obou kategorií s nejvyšším počtem hlasů
budou ohodnoceny Cenou Kraje
Vysočina a finančním darem.
Po celý březen je možné hlasovat
i pro Skutek roku 2016. Cena
Skutek roku je výrazem poděkování a ocenění aktivit všech, kteří
v roce 2016 vykonali pro kraj
něco mimořádného nad rámec
svých povinností, a to často bez
ohledu na svůj osobní prospěch.
„Právě občanská angažovanost,
dobrovolnictví a ochota věnovat svůj volný čas ve prospěch
druhých je významným prvkem
kulturní společnosti a posiluje její

sociální soudržnost,“ říká radní
Kraje Vysočina a politik Projektu
Zdravý Kraj Vysočina a MA21
Martin Hyský. Pro počiny fyzických osob může hlasovat pouze
občan Kraje Vysočina, a to
jen jednou v každé kategorii.
Projekty právnických osob bude
hodnotit odborná porota.
Hlasovat v obou anketách je
možné prostřednictvím elekt r o n i c ké h o fo r m u l á ř e n a
www.kr-vysocina.cz/pocinroku
nebo v anketě Zlatá jeřabina
i prostřednictvím originálního

hlasovacího lístku z únorových
novin Kraj Vysočina.
Slavnostní vyhlášení obou anket
se uskuteční v červnu 2017 na
Zámku Vilémov.
 Tereza Prokešová,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 295, e-mail:
prokesova.t@kr-vysocina.cz
 Jan Říčan,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 531,
e-mail: rican.j@kr-vysocina.cz

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
DOZNÁ ZMĚN KARIÉRNÍ ŘÁD UČITELŮ
V novém školním roce 2017/2018 vstoupí v platnost nový kariérní řád, který do budoucna upraví kariéru učitelů. Ta by měla
postupovat ve třech stupních, v jejichž rámci budou učitelé
také odměňováni. Na pozvání hejtmana Kraje Vysočina Jiřího
Běhounka koncem ledna nová pravidla osvětlovala v Jihlavě
celkem 130 zástupcům školských zařízení ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.
„Věřím, že navržený kariérní řád pomůže především regionálnímu školství, a tedy že přitáhne mladé lidi do školství, zlepší
finanční podmínky kantorů a ocení služebně starší a zkušenější
pedagogy. Změna přichází po dvaceti letech a já si dovolím paní
ministryni upozornit, že z pohledu zřizovatele středních škol,
kterým je Kraj Vysočina, je realizace této změny možná jen
v případě souběžné změny financování regionálního školství.
Na území Kraje Vysočina učí v současné době 7 225 pedagogů
na všech úrovních škol,“ informoval hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek.
Podle ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové bude kariérní řád pamatovat na učitele začínající i zkušené.
Od září 2017 by měla začít fungovat podpora začínajících učitelů ve dvouletém adaptačním období. Vzápětí budou postupně
uplatňovány příplatky za specializaci například pro výchovné
a kariérové poradce nebo metodiky prevence.
Nováčkům zařazeným do prvního stupně kariérového řádu
budou dva roky pomáhat uvádějící učitelé, kteří za to budou mít
garantovaný příspěvek 3 000 korun měsíčně. Po dvou letech bude
muset „čerstvý“ učitel absolvovat atestaci před komisí ve škole,
kde působí. Členy by měli být ředitel, zkušenější učitel téže školy
a externí odborník například z pedagogické fakulty nebo školní

inspekce. Na atestace pro třetí stupeň, jenž by měl být pro učitele spojen s příplatkem až 5 000 korun měsíčně, bude dohlížet
Národní institut pro další vzdělávání. Jeho úkolem bude zajistit
nezávislost a jednotnost posuzování kompetencí učitelů jednotně.
O třetí stupeň by se mohli ucházet učitelé po sedmi letech praxe.
Jako problém u této novely vidí zástupci škol na Vysočině především chybějící standard učitele, a tedy výčet nutně naplněných
předpokladů, podle kterých bude hodnocen. Podle informací
ministryně bude i tato skutečnost včas vyřešena. Aplikace
a dopady kariérové řádu do rozpočtu škol budou financovány
z rozpočtu ministerstva školství.
Diskuzi vedli pedagogové i zástupci samosprávy během návštěvy
ministryně na Vysočině také kolem změn financování regionálního školství, které jde ruku v ruce právě se zaváděním kariérního
řádu. Změna financování znamená do budoucna financování škol
nikoli podle počtu dětí, ale podle počtu odučených hodin. „Tato
změna by měla i při poklesu dětí udržet provoz venkovských
malotřídních škol, jichž má právě Vysočina nejvíce v České republice. Mimochodem na Vysočině je nyní 117 malotřídních škol
a celkem se v nich vzdělává 3 487 žáků. Kromě financování malotřídního vzdělávání a zachování základního školství i na venkově
doufejme, že toto nové financování vyřeší i spravedlivější peníze
pro družiny a kluby nebo také pro sportovní gymnázia, která
na sebe vážou řadu speciálních nákladů spojených s přípravou
špičkových sportovců,“ upozornila radní Kraje Vysočina pro
oblast školství Jana Fialová.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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O SPOLEČNOU VSTUPENKU DO KRAJSKÝCH
MUZEÍ A GALERIÍ JE NA VYSOČINĚ STÁLE ZÁJEM
Společná vst upen ka K raje
Vysočina opravňuje jejího držitele ke dvanácti vstupům do krajských kulturních zařízení za zvýhodněnou cenu. „Vyhodnocení
užívání Společné vstupenky za
loňský rok nás potěšilo, protože
jsme opět zaznamenali nárůst
oproti roku předchozímu, a to
o více než dvě stovky návštěvníků. Celkem do krajských
muzeí a galerií na Společnou
vstupenku v roce 2016 zavítalo
7 328 návštěvníků, což je oproti
roku 2014 téměř o dva tisíce
více,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních
vztahů Jana Fischerová.
Společná vstupenka se určitě
v y platí. Je totiž podstat ně
levnější než běžné vstupné,

a zejména ve variantě pro školní
třídy lze ušetřit až tisíce korun.
Je-li vybíráno vstupné například ve výši 25 korun za žáka,
za celou třídu o průměrném
počtu 25 žáků činí jednorázové
vstupné 625 korun, přičemž
za Společnou vstupenku ve
variantě pro celé školní třídy
zaplatí 300 korun a mohou na
ni následně během dvou let
přijít bezplatně ještě jedenáctkrát. A protože je vstupenka
přenosná, mohou ji využívat
třídy v rámci celé školy. „Cílem
projektu Společné vstupenky je
umožnit přístup široké veřejnosti do krajských kulturních
zařízení za lidové vst upné
a finančně nezatížit zejména
rodiny s dětmi, školní mládež ani seniory,“ připomněla
náměstkyně Jana Fischerová.

Vstupenku je možné zakoupit ve
třech variantách: plné vstupné za
120 korun, zvýhodněné vstupné
pro děti, studenty a seniory za
60 korun a vstupné pro celé
školní třídy za 300 korun. K dispozici je ve čtyřech muzeích,
čtyřech jejich pobočkách a třech
galeriích v Kraji Vysočina. Její
používání je velmi jednoduché. Při každém vstupu bude
postupně označeno jedno z dvanácti volných políček na zadní
straně vstupenky až do jejího
vyčerpání. Další výhodou je
její přenosnost. Vstupenka totiž
není vystavena na jméno, a tak ji
lze půjčit přátelům nebo ji může
naráz použít více osob, přičemž
za každou osobu bude označeno
jedno pole. Opakovaně je možné
zavítat do jednoho kulturního
zařízení, navštívit postupně

všechny (nebo vybrané) zapojené instituce napříč krajem, a to
až do vyčerpání dvanácti vstupů.
Vstupenka je platná dva roky od
prvního zaznamenaného vstupu.
Pro zájemce je připraven i informační leták, ve kterém najdou
nejen bližší informace o projektu, ale také mapu a kontakty
na jednotlivé instituce včetně
stručné informace o expozicích.
V rámci vstupenky může její
držitel také zavítat na právě
probíhající výstavy – bližší
informace o nich jsou dostupné
na webových stránkách www.
vysocina-fandi-kulture.cz.
 Jana Komínová,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 249,
e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz

TŘETINA INTERNÍHO PAVILONU
JIHLAVSKÉ NEMOCNICE JE OPRAVENÁ
Dvě ze šesti pater interního pavilonu jsou opravená. Ve čtvrtek
16. února se oficiálně předalo do užívání druhé nejvyšší patro
největšího pavilonu. Rekonstrukce trvá už rok. Za další dva roky
bude mít budova, která pojme nejvíce oddělení, kompletně nový
kabát i interiéry vyhovující aktuálním standardům.
S opravami interního pavilonu se začalo na začátku loňského
roku a postupuje se od vrchního patra směrem dolů. „Stěhování
připomíná trochu akci kulový blesk,“ říká s nadsázkou ředitel
nemocnice Lukáš Velev. „Interní pavilon byl na hranici technické amortizace a rekonstrukce byla nezbytná. Výsledkem
bude větší komfort pacientů,“ dodává s tím, že první zrekonstruované patro využívají pacienti neurologického oddělení.
Nově opravená patra budou obývat neurologické a chirurgické
oddělení.
„Pavilon ze 70. let minulého století už sloužil téměř na hranici své životnosti a ani pamětníci si nevzpomínají, že by
byl v minulosti zásadním způsobem opravován. Aktuální
postupné generální opravy sice ještě několik měsíců pacienti
i zaměstnanci nepřehlédnou, ale ve výsledku budou spokojeni
s moderním zázemím, jež bude odpovídat nejen hygienickým,
technickým, ale i ošetřovatelským normám,“ říká hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek.
Rekonstrukci interního pavilonu provádí sdružení firem PSJ
a Podzimek a synové: „Těší nás, že jsme ve spolupráci s firmou Podzimek a synové v souladu s termínem a v patřičné
kvalitě předali do užívání v pořadí druhé podlaží interního

pavilonu. Před námi je ještě dalších šest etap zásadní proměny
této důležité součásti areálu Nemocnice Jihlava. Věříme, že se
i nadále budeme moci opřít o nezbytnou trpělivost jak ze strany
zdravotnického personálu, tak i pacientů. Za nás mohu slíbit, že
ve snaze co nejméně narušovat provoz pavilonu nepolevíme,“
uvedl Petr Vondruška, generální ředitel PSJ, a. s. „Cenné
zkušenosti, které jsme načerpali během prvního roku generální rekonstrukce, hodláme beze zbytku využít k plynulému
průběhu prací i v dalších patrech, ať už nám útroby nemocnice
chystají jakákoliv překvapení,“ dodal Martin Podzimek, ředitel firmy Podzimek a synové, jež je součástí dodavatelského
sdružení.
Opravy probíhají za plného provozu nemocnice. Kvůli rekonstrukci se musela přestěhovat nejen oddělení, ale také ambulance. „Veškeré změny najdou pacienti na našich webových
stránkách, kde máme zřízenou samostatnou stránku. Přímo
v nemocnici máme také člověka, který pomáhá v informačním
centru a naviguje především starší pacienty. Děláme, co je
v našich silách,“ dodává provozně technický náměstek nemocnice Alexander Filip. Celkové náklady na opravy pavilonu
vyjdou na 372 271 571 korun včetně DPH a z vlastního rozpočtu
je hradí Kraj Vysočina, který je zřizovatelem nemocnice.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova@kr-vysocina.cz
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KRAJ VYSOČINA VYHLAŠUJE SOUTĚŽ PRO ŽÁKY
ZÁKLADNÍCH ŠKOL ŽIJEME VEŘEJNOU DOPRAVOU
Jedinečnou příležitost zapojit
se do soutěže Žijeme veřejnou
dopravou, namalovat výstižný
obrázek na A3 a vyhrát stavebnici Lego City nebo sportovní
koloběžku mají do konce března
žáci základních škol a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií v Kraji Vysočina.
„Cílem soutěže je podpo řit zájem žáků o problematiku veřejné dopravy v Kraji
Vysočina, zjistit, co vnímají
jako nejpalčivější nedostatky
veřejné dopravy, a získat tak
nové podněty, kam směřovat
další rozvoj služeb v této oblasti
a přilákat nové cestující,“ prozradil radní Kraje Vysočina pro
oblast dopravy Jan Hyliš.
A jak se do soutěže zapojit?
Stačí vytvořit výtvarné dílo
formátu A3, v něm výstižně

a co nejpřesněji zachytit největší problém veřejné dopravy
ve městě nebo vesnici, kde
žijí, a navrhnout ideální prost ředek veřejné h romad né
doprav y. To vše do konce
března, kdy přijímání soutěžních prací a přihlášek skončí.
Soutěžící budou rozděleni do
tří skupin podle věku a jejich
dílka bude hodnotit porota
v čele s předsedou krajským
radním Janem Hylišem nebo
náměstkem hejtmana Kraje
Vysočina Pavlem Pacalem.
„Budeme hodnotit originalitu
zpracování a také výpovědní
hodnot u zachyceného problému,“ dopl nil rad ní Jan
Hyliš s tím, že slav nost ní
vyhlášení a ocenění autorů
tří nejlepších soutěžních děl
v každé kategorii se uskuteční

v dubnu v prostorách sídla
Kraje Vysočina v Jihlavě.
Mobilita založená pouze na
dopravě osobními automobily
přináší širokou škálu problémů
jak v městských, tak i venkovských oblastech v Evropě. „Na
situaci se snaží reagovat řada
projektů, jakým je například
evropský projekt RUMOBIL, ve
kterém Kraj Vysočina společně
s dalšími zahraničními partnery
hledá nová řešení pro zkvalitnění veřejné dopravy s důrazem
na venkovské a méně zalidněné
oblasti, které čelí problémům se
stárnutím obyvatel a klesající

demografickou křivkou,“ uvedl
na závěr náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního
plánování Pavel Pacal.
Soutěží Žijeme veřejnou dopravou chce Kraj Vysočina motivovat mladé lidi s originálními
nápady k tomu, aby se aktivně
zapojovali do dění v regionu,
a přispívá tak k naplňování
principů místní Agendy 21.
 Lenka Matoušková,
oddělení regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 549, e-mail:
matouskova.l@kr-vysocina.cz

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V KRAJI VYSOČINA
MOHOU DOSÁHNOUT NA EVROPSKÉ DOTACE
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo letos první výzvu pro
místní akční skupiny na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzvy je
podpořit infrastrukturu předškolního vzdělávání, základních
škol, středních a vyšších odborných škol a infrastrukturu pro
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Připravených je
1,9 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Ministerstvo žádosti přijímá na základě vyhlašovaných výzev jednotlivých místních akčních skupin (dále jen „MAS“) od 3. února.
„Výzva je určená místním akčním skupinám, které na základě
svých schválených strategií pro komunitně vedený místní rozvoj budou moci vyhlašovat výzvy pro projekty ve svém území.
V oblasti předškolního vzdělávání pomůžeme zajistit vyšší kapacitu těchto zařízení a další aktivity, jež jsou v souladu s potřebami
regionů. Snažíme se podporovat vzdělávání směřující k lepšímu
uplatnění na trhu práce,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová.
V oblasti Infrastruktura předškolního vzdělávání dotace podpoří
stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění
dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče
o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde
je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. V aktivitách Infrastruktura základních škol a Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol evropské peníze podpoří například stavby,
stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu
práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích,
práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické

a řemeslné obory); rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury při budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity
škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je
prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Všechny podporované
aktivity a další podmínky pro předložení žádosti o podporu jsou
podrobně uvedeny v textu výzev a Specifických pravidlech pro
žadatele a příjemce.
Příjemci podpory ve všech aktivitách mohou být: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované
nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve,
církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové
organizace organizačních složek státu, další subjekty podílející
se na realizaci vzdělávacích aktivit a dále školy a školská zařízení různých úrovní v závislosti na podporovaných aktivitách.
V aktivitě Infrastruktura pro předškolní vzdělávání mohou být
příjemci rovněž zařízení poskytující péči dětem do tří let. Bližší
informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou
uvedeny ve výzvě místní akční skupiny.
Podrobné informace o výzvě č. 68 jsou zveřejněny na www.
strukturalni-fondy.cz pod odkazy Výzvy v IROP → Výzva č. 68
Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení → Integrované projekty CLLD. Příjem žádostí
začne 3. února 2017 a skončí 31. října 2022.
Projekty musí být dokončeny do data uvedeného ve výzvě MAS,
nejpozději však do 30. června 2023.
 Veronika Vároši, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
tel.: 734 360 704, e-mail: veronika.varosi@mmr.cz

číslo 3/2017

strana 9

ZPRAVODAJ

PRACOVNÍCI ŠKOL BY MĚLI VĚDĚT, JAK SE
ZACHOVAT PŘI MOŽNÉM ÚTOKU AGRESORA
Jak se zachovat při útoku agresora nebo jak snížit riziko ohrožení žáků, učitelů i ostatních
zaměstnanců školy při mimořádně nebezpečných situacích
v prostorách školy? Odpovědi
na tyto otázky a další praktické informace si ve středu
16. února odvezli ředitelé krajských středních škol i zástupci
vedení základních škol z Kraje
Vysočina z praktického semináře Mimořádné situace ve
školských zařízeních, který se
konal v sídle Kraje Vysočina
v Jihlavě.
„V souvislosti s tvorbou celorepublikové koncepce ochrany
takzvaných měkkých cílů, jež
představují nestřežená místa,
kde se se pohybuje hodně osob,
jako jsou například obchodní
centra, sportoviště nebo také
školy, jsme vyhodnotili, že
výrazně zranitelná jsou právě

školská zařízení. Proto jsme
ředitelům škol nabídli takto
zaměřený seminář s odborníky z praxe, čímž velmi rádi
přispějeme ke zvýšení bezpečnosti na našich středních, ale
i v základních školách po celé
Vysočině,“ přiblížila krajská
radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová, která
dopolední seminář zahájila.
Program semináře se mimo jiné
zaměřil na nácviky činností
s názvem AMOK – cvičení
složek IZS Kraje Vysočina při
zásahu proti aktivnímu střelci.
O své zkušenosti se podělil ředitel územního odboru
Policie České republiky Žďár
nad Sázavou Bohumil Šlapák.
Ten velel při zásahu ve žďárské střední škole, kde v říjnu
roku 2014 útočila psychicky
nemocná mladá žena, která
má na svědomí smr t tehdy

šestnáctiletého studenta. Právě
plukovník Bohumil Šlapák realizoval v roce 2015 první cvičení AMOK v Kraji Vysočina,
a to konkrétně na střední škole
ve Velkém Meziříčí. O rok později se cvičení AMOK odehrálo
v Pelhřimově v objektu krajské Střední průmyslové školy
a středního odborného učiliště
a letos je AMOK naplánovaný
na březen a složky IZS Kraje
Vysočina budou cvičit v prostorách Střední průmyslové
školy Třebíč.
Na semináři vystoupil také Jan
Pokorný z Krajského ředitelství
PČR Kraje Vysočina, jenž na
příkladech Anderse Breivika
(pachatel teroristického útoku
v Norsku, při kterém v červenci
2011 zahynulo 77 lidí) nebo
Olgy Hepnarové (v roce 1973
úmyslně najela náklad ním
autem na tramvajovou zastávku

v Praze a usmrtila osm lidí)
přiblížil psychologické aspekty
útoku aktivního útočníka. Své
znalosti předal i bývalý policista a současný manažer pro
školení bezpečnosti na školách
Eduard Krainer. Ten rozebral
druhy mimořádných situací, jež
se mohou v souvislosti s provozem školských zařízení vyskytnout, od živelných pohrom přes
havárie a bombové výhružky
až po výskyt agresivní osoby
a přidal adekvátní způsoby
řešení těchto situací.
D r u hý s e m i n á ř p r o d a l ší
zájemce z řad ředitelů
a zástupců základních i středních škol se uskuteční v úterý
14. března.
 Jan Murárik,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 131,
e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ PLÁNU REGIONÁLNÍHO ÚZEMNÍHO
SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJE VYSOČINA
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, oznamuje, že dle zákona o ochraně přírody a krajiny (mimo
území národních parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných
pásem těchto zvláště chráněných území) byl zpracován Plán regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina.
Plán R-ÚSES obsahuje textovou, tabulkovou a mapovou část.
Zpracovaný Plán regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina (dále jen „Plán R-ÚSES“) je zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kraje
www.kr-vysocina.cz (Téma → Životní prostředí → Příroda →
Ochrana přírody a krajiny).
Plán R-ÚSES tvoří odborný podklad orgánu ochrany přírody, ve
kterém je stanoveno vymezení nadmístního územního systému
ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního
bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny
a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Územní
systém ekologické stability krajiny (dále jen „ÚSES“) je vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Plán R-ÚSES obsahuje
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu – ploch pro regionální biocentra (RBC) a koridorů pro regionální biokoridory (RBK).
Řeší též koridory republikového významu – koridory pro nadregionální
biokoridory (NRBK) a plochy pro nadregionální biocentra (NRBC).
Plán R-ÚSES jako odborný dokument ochrany přírody není závazným vymezením nadmístního ÚSES, jedná se však o věcně správné

takzvané koncepční vymezení (z hlediska odborné správnosti
a dodržení metodiky pro vymezování ÚSES). Závazné vymezení
ÚSES je v platné územně plánovací dokumentaci (zde v případě
nadmístních skladebných částí ÚSES je závazné vymezení
v zásadách územního rozvoje). Oznamovaný Plán R-ÚSES, a tedy
koncepční vymezení nadmístního ÚSES, je aktualizací stávajícího
platného vymezení a bude předán jako záměr na provedení změn
v území pro potřeby územně analytických podkladů (ÚAP – jiné
záměry – jev č. 118, dle § 27 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon).
Odbor životního prostředí Krajského řadu Kraje Vysočina přijímá připomínky k vymezení skladebných částí v Plánu R-ÚSES.
Obdržené připomínky bude prověřovat a v případě odůvodněnosti,
odborného podložení a metodické správnosti pak aktualizovat
vymezení skladebných částí v Plánu R-ÚSES (upřesnění, popřípadě
změna vymezení ÚSES). Připomínky je možno zasílat elektronicky
na jones.j@kr-vysocina.cz. Připomínky k Plánu R-ÚSES uplatněné
do 15. března 2017 budou vyhodnoceny a případně na jejich podkladě
(u odůvodněných připomínek, a pokud jiné řešení bude odborně podloženo a metodicky správné) bude řešena aktualizace (např. formou
změny nebo dodatku tohoto Plánu R-ÚSES) před jeho předáním do
územně analytických podkladů.
 Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 501, e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz
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ANKETA O NEJOBLÍBENĚJŠÍ
ON-LINE SLUŽBU EGOVERNMENTU
Česko hledá nejoblíbenější on-line službu eGovernmentu.
První ročník soutěže je jednou
z navazujících aktivit projektu
Iniciativy 202020, který v září
2016 představil premiér a jehož
cílem je do konce roku 2020
posunout Českou republiku v rozvoji e-Governmentu v Evropě
mezi prvních dvacet států. Na
Krajském úřadě Kraje Vysočina
se v polovině února uskutečnil seminář pro informatiky

městských a krajských úřadů
s názvem Jak se tam dostaneme?,
který se z části věnoval právě
projektu Iniciativy 202020.
V České republice existuje
mnoho  on-line služeb na obecní,
krajské i státní úrovni, ale
občané o nich často nevědí nebo
je neradi používají. Z anketních
návrhů aktuálně odborná porota
vybere pět nejoblíbenějších
služeb a o vítězi svým hlasováním následně rozhodnou

opět všichni zájemci-hlasující.
Hlasovat bude možné na webu
http://202020.cz/anketa/, a to až
do 26. března.
„Důvodem vyhlášení ankety je
snaha ocenit dobře vymyšlené
on-line služby, které občané
rutinně využívají, a otevřít
veřejnou diskusi na téma zlepšení on-line služeb eGovernmentu,“ informoval hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek,
který se v září 2016 společně

s pr e m ié r e m Bohu slave m
Sobotkou, ministrem vnitra
Milanem Chovancem, státním
tajemníkem pro evropské záležitosti Tomášem Prouzou a prezidentem ICT Unie Zdeňkem
Zajíčkem účastnil představení
projektu 202020.
 Táňa Mrázková,
odbor informatiky,
tel.: 564 602 104,
e-mail: mrazkova.t@kr-vysocina.cz

DO ŠESTI PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ
SE ZAPOJÍ PARTNEŘI Z KRAJE VYSOČINA
Členové monitorovacího výboru programu spolupráce INTERREG
V-A Rakousko – Česká republika na svém prvním letošním setkání
diskutovali a schvalovali další přeshraniční projekty předložené
do tohoto programu. Celkem odsouhlasili jedenáct projektů, na
šesti z nich se bude realizačně podílet partner z Kraje Vysočina.
„Především vítám schválení Fondu malých projektů. Jeho intenzivní příprava na mnoha úrovních probíhala přes tři roky a nebyla
vůbec jednoduchá. Malé projekty se v období 2007-2013 velice
osvědčily a víme o silném zájmu z řad malých žadatelů, kteří
chtějí připravovat další společné projekty s partnery z Dolního
a Horního Rakouska. Pro obce, spolky, NNO a instituce bude
možné realizovat projekty zaměřené na nejrůznější témata,“ uvedl
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje,
územního plánu a stavebního řádu Pavel Pacal. Fond bude na území
Vysočiny administrovat Sdružení obcí Vysočiny.
Mezi dalšími úspěšnými žadateli z kraje, kteří se budou v následujících letech podílet na přeshraničních aktivitách se svými
rakouskými partnery, jsou například také vědeckovýzkumná
instituce Centrum excelence Telč, krajská organizace Vysočina

Tourism nebo město
Br t nice. A k t uální
t é m a t a v o bl a s t i
místní Agendy 21,
jako jsou zaměstnávání mužů a žen po
rodičovské dovolené nebo oživování center obcí, budou řešena
v rámci projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 – MagNet, kde bude vedoucím
partnerem Kraj Vysočina.
Další výzva programu pro podávání projektových žádostí končí
21. dubna 2017. Projektové záměry je vhodné v dostatečném předstihu konzultovat s příslušnými regionálními subjekty jednotlivých
partnerů projektu. Kontakty na konzultační místa regionálních
subjektů spolu s potřebnými informacemi o programu jsou k dispozici na www.at-cz.eu.
 Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 546, e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

V ROCE 2017 BUDE KRAJ MODERNIZOVAT
SILNIČNÍ SÍŤ S EVROPSKOU PODPOROU
Kraj Vysočina plánuje v roce 2017 investice do
silnic II. třídy až ve výši 400 milionů korun.
Přičemž takto vysokou částku umožňuje především úspěšné čerpání dotací z EU. Kraj počítá
s příspěvkem z IROP až ve výši 340 milionů. Právě úspěšnost při
čerpání evropských prostředků umožňuje rychle zlepšovat stav
významných silničních tahů a mostů.
V tomto roce budou pokračovat práce na železničním mostě
v Okrouhlici a na napřímení úseku komunikace II/379 mezi Velkou
Bíteší a obcí Křoví.
S dopravními komplikacemi mohou v roce 2017 počítat také motoristé při cestách přes Brtnici, na úseku Jihlava - Dvorce a od Třebíče
směrem na Dukovany. V Brtnici dojde mimo jiné k výměně celé
konstrukce vozovky a rekonstrukce komunikace II/351 od Třebíče

až téměř k Valči bude zahrnovat i nová bezpečnostní opatření
v Třebenicích.
„V roce 2016 se Kraji Vysočina podařilo získat na šest zahájených
modernizací silniční sítě bezmála 200 milionů korun ze začínajícího programu IROP. Věříme, že budeme v čerpání úspěšně
pokračovat i v následujícím období,“ uzavírá krajský radní pro
oblast dopravy Jan Hyliš.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2017 konaného dne 7. 2. 2017
Usnesení 0001/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0002/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
Ing. Miroslava Houšku a Pavla Hodáče ověřovateli zápisu ze
zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2017.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0003/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí * Zprávu o činnosti rady kraje * Zprávu o plnění usnesení
zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2016 dle materiálu
ZK-01-2017-02, př. 1, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu
ZK-01-2017-02, př. 1.
odpovědnost: rada k raje, odbor sek retar iát u hejt mana,
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0004/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0005/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními
partnery v roce 2016 dle materiálu ZK-01-2017-04, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0006/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu
RK-03-2017-05, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0007/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí dřívější vyjádření podpory výstavbě nového jaderného
zdroje v lokalitě Dukovany (NJZ EDU) zastupitelstvem kraje
v minulých volebních obdobích dle materiálů ZK-01-2017-06,
ZK-01-2017-06, př. 1, a ZK-01-2017-06, př. 2, podporuje přípravu
výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany (projekt
EDU 5) v souladu s Národním akčním plánem rozvoje jaderné
energetiky v České republice, případně též dalšího bloku (projekt
EDU 6), požaduje uspíšení přípravné, projektové a schvalovací
fáze obou projektů (projekt EDU 5 a EDU 6), ukládá * hejtmanovi kraje, aby jako nestálý člen Stálého výboru pro jadernou
energetiku požadoval urgentní splnění všech úkolů a doporučení vyplývajících z Národního akčního plánu rozvoje jaderné

energetiky v České republice a prováděl pravidelnou kontrolu
jeho naplňování * hejtmanovi kraje dle možností pokračovat
v projednávání této problematiky s předsedou vlády, ministrem
průmyslu a obchodu, představiteli ČEZ, a. s., a dalšími osobami
dle uvážení hejtmana, a to s využitím argumentů uvedených
v materiálu ZK-01-2017-06, př. 1.
odpovědnost: hejtman kraje, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0008/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany
obcí v roce 2017 dle materiálu ZK-01-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0009/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární
ochrana – profesionální část, dotaci Hasičskému záchrannému
sboru Kraje Vysočina, IČ: 70885184, ve výši 4 500 000 Kč dle
materiálu ZK-01-2017-08, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-01-2017-08, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0010/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na
opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-012017-09, př. 1, rozhoduje * poskytnout dotace z kapitoly Požární
ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část,
v celkové výši 1 220 000 Kč obcím na opravy a repase mobilní
požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů * Městys
Měřín, IČ: 00294799, 250 000 Kč * Město Ždírec n. Doubravou,
IČ: 00268542, 220 000 Kč * Městys Nové Veselí, IČ: 00294926,
250 000 Kč * Obec Vepřová, IČ: 00374440, 250 000 Kč *
Obec Třebelovice, IČ: 00290602, 250 000 Kč, dle materiálu
ZK-01-2017-09, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2017-09, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0011/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši
2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení
jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-01-2017-10, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-01-2017-10, př. 2 * uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním
smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu
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dle materiálu ZK-01-2017-10, př. 4, schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512
– Požární ochrana – dobrovolná část, o částku 2 400 000 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 2 400 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0012/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na
rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-11, př. 1.
odpovědnost: předseda v ýbor u pro udělování medailí,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0013/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje
souhlas s realizací plánovaného projektu Výstavba výjezdové
základny Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2017-12, př. 2,
schvaluje * převod finančních prostředků ve výši max. 15 mil. Kč
z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní
účet kraje určený na financování projektu Výstavba výjezdové
základny Ledeč nad Sázavou s tím, že finanční prostředky
budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu *
závazek Kraje Vysočina týkající se spolufinancování schváleného projektu Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou
z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 10 % celkových způsobilých
výdajů projektu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor
majetkový, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje
Vysočina, příspěvkové organizace, termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0014/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 dle materiálu
ZK-01-2017-13, př. 4, schvaluje převod finančních prostředků ve
výši 2 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 –
Ostatní nemocnice, za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální
výši 2 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod,
příspěvkovou organizaci, na krytí výdajů spojených s pořízením
vybavení rekonstruované budovy č. 13.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
termín: 28. 2. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0015/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok
2016 v celkové výši 176 359 920 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina
na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-14, př. 1 * zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek
u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle
materiálu ZK-01-2017-14, př. 1 * převod finančních prostředků ve
výši 6 790 670 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní
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nemocnice, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov,
příspěvkovou organizaci, na pořízení nových kogeneračních jednotek a na opravu CT přístroje * převod finančních prostředků ve
výši 2 812 170 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 –Ostatní
nemocnice, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov,
příspěvkovou organizaci, na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfúziologie včetně pracoviště
hemodialýzy interního oddělení.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor zdravotnictví, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor školství, mládeže
a sportu, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0016/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných
v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu
materiálu ZK-01-2017-15, př. 1, do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0017/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nevyužít předkupní právo Kraje Vysočina nezapsané v katastru
nemovitostí k pozemku par. č. 263/13 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 244 m 2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0018/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2017-17, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy
do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši
100 Kč/m 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0019/01/2017/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: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0020/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 1,
z vlastnictví obce Bohuslavice do vlastnictví Kraje Vysočina
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 2,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Bohuslavice
* úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 3,
z vlastnictví fyzických osob evidovaných v katastru nemovitostí
v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina
za kupní cenu 100 Kč/m 2, schvaluje * Dodatek č. 1520 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 4 * Dodatek č. 1521
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Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0021/01/2017/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0028/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 688/13 – ostatní plocha, silnice, o výměře
912 m 2 v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
z vlastnictví firmy ZVOZD „Horácko“, družstvo, IČ: 00140023,
se sídlem Opatov 300, 675 28 Opatov na Moravě, do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/
m 2, schvaluje dodatek č. 1524 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2017-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0022/01/2017/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0023/01/2017/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0024/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemky a spoluvlastnické podíly od vlastníků
v rozsahu a za kupní ceny dle materiálu ZK-01-2017-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0025/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1522 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-201724, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0026/01/2017/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0027/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2017-26,
př. 1, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit

Usnesení 0029/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 518/6 o výměře 50 m 2 oddělený
geometrickým plánem č. 430-303/2014 z pozemku PK st. par.
č. 205 v k. ú. a obci Jimramov z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Městyse Jimramov, schvaluje dodatek č. 1525
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2017-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0030/01/2017/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0031/01/2017/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0032/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1122/2 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 34 m 2 oddělený GP č. 286-86/2016 z pozemku
par. č. 1122 v k. ú. Ústí u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví obce Ústí, schvaluje dodatek č. 1528 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2017-31, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0033/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 888/1 – ostatní plocha, ostatní
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komunikace, o výměře 65 m 2, par. č. 888/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 601 m 2 a par. č. 888/5 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 424 m 2 v k. ú. Plevnice
a obci Olešná z vlastnictví Obce Olešná do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje dodatek č. 1529 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2017-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0034/01/2017/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože
by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0035/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2377/6 o výměře 93 m 2 , par.
č. 2377/7 o výměře 127 m 2 a par. č. 2377/8 o výměře 59 m 2,
oddělené geometrickým plánem č. 967-293/2016 z pozemku par.
č. 2377/1, pozemky par. č. 2375/4 o výměře 138 m 2 a par. č. 2375/5
o výměře 13 m 2, oddělené geometrickým plánem č. 965-293/2016
z pozemku par. č. 2375/1, a pozemek par. č. 2382/2 o výměře
566 m 2 , oddělený geometrickým plánem č. 966-293/2016
z pozemku par. č. 2382, v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Městyse Batelov, schvaluje dodatek
č. 1530 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2017-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0036/01/2017/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0037/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina nemovitosti v rozsahu a za kupní cenu od vlastníků dle materiálu ZK-01-2017-35,
př. 1, po vyjasnění územně plánovací dokumentace.
odpovědnost: odbor majetkov ý, odbor sociálních věcí,
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0038/01/2017/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože
by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
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odpovědnost: OM, termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0039/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený
na přípravu a realizaci projektu s tím, že tyto finanční prostředky
budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OSV, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 5, zdrželi se 3.
Usnesení 0040/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo z cizích zdrojů ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet
kraje určený na přípravu a realizaci projektu s tím, že tyto
finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních
potřeb projektu.
odpovědnost: OSV, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 5, zdrželi se 3.
Usnesení 0041/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6.
2016 č. 04/16 dle materiálu ZK-05-2017-34, př. 3, vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-01-2017-70, př. 4, a ZK-01-2017-70, př. 5, rozhoduje *
poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové
výši 284 949 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017,
kapitoly Sociální věci, dle materiálů ZK-01-2017-70, př. 4,
a ZK-01-2017-70, př. 5 * uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace
pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu
ZK-01-2017-70, př. 6 * uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí
dotace ze dne 8. 3. 2016 uzavřené s příjemcem dotace Denní
centrum Barevný svět, o. p. s., IČ: 29277418, dle materiálu
ZK-01-2017-70, př. 7.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0042/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a Městem Brtnice dle materiálu ZK-01-2017-39, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 1. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0043/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a Městem Humpolec dle materiálu ZK-01-2017-40, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 1. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0044/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení č. 0637/08/2016/ZK tak, že materiál ZK-08-2016-72, př. 1,
bude nahrazen materiálem ZK-01-2017-41, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0045/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku
2016 v celkové výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok
2017, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, na realizaci jmenovitých
akcí a na přípravu staveb dle materiálu ZK-01-2017-42, př. 1 *
zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
o 82 000 000 Kč na realizací akcí a na přípravu staveb z přílohy
D1 dle materiálu ZK-01-2017-42, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0046/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost (ÚZ 00016), o částku
34 902 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 34 902 000 Kč, stanovuje
rozsah veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro
rok 2017 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do
334 612 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní
obslužnosti a maximálně do 16,3 mil. počtu ujetých km.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0047/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
(2. splátka) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-012017-43, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-012017-43, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický
odbor, termín: únor 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0048/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence
Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve
výši 203 250 Kč a Gymnáziu Jihlava ve výši 67 750 Kč na realizaci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů
na školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor školství, mládeže
a sportu termín: únor 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0049/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Gymnázia Vincence Makovského se sportovními
třídami Nové Město na Moravě Maturitu zvládneme dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 2, do výše 2 793 000 Kč (z toho spolufinancování 180 000 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace
projektový záměr schválí * finanční závazek Kraje Vysočina
předfinancovat projekt Střední průmyslové školy Třebíč Zvýšení
kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech
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nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů dle materiálu ZK-01-2017-46, př.
3, do výše 2 036 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace
projektový záměr schválí * finanční závazek Kraje Vysočina
předfinancovat projekt Vyšší odborné školy a Střední průmyslové
školy Žďár nad Sázavou Laboratoř elektrotechnických měření
dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 4, do výše 2 748 000 Kč za
podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí *
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Střední
odborné školy Nové Město na Moravě Modernizace technologie
truhlářské a tesařské dílny dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 6,
do výše 1 050 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace
projektový záměr schválí * finanční závazek Kraje Vysočina
předfinancovat projekt Hotelové školy Světlá a Střední odborné
školy řemesel Velké Meziříčí Zvýšení kompetencí žáků dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 7, do výše 1 173 000 Kč za podmínky, že
poskytovatel dotace projektový záměr schválí * finanční závazek
Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Vyšší
odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality
vzdělávání pořízením moderního vybavení dle materiálu ZK-012017-46, př. 8, do výše 7 352 000 Kč (z toho spolufinancování
639 200 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový
záměr schválí * finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Střední školy řemesel a služeb
Moravské Budějovice Modernizace výuky technických oborů
dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 9, do výše 2 200 779 Kč (z toho
spolufinancování 109 678 Kč) za podmínky, že poskytovatel
dotace projektový záměr schválí.
odpovědnost: OŠMS, OM, OI, termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0050/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Gymnázia Třebíč Vybudování multimediálních
učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání dle materiálu
ZK-01-2017-47, př. 2, do výše 2 855 168 Kč (z toho spolufinancování 114 217 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový
záměr schválí.
odpovědnost: OŠMS, OM, OI, termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0051/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 –
Ostatní tělovýchovná činnost, těmto organizacím * Fotbalovému
klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s., se sídlem Jiráskova
2603/69, 586 01 Jihlava, IČ: 22908951, ve výši 1 500 000 Kč
na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale
* Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská
158, 592 14 Nové Veselí, IČ: 75070961, ve výši 470 000 Kč
na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené *
SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, z. s.,
se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě,
IČ: 43378480, ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra
talentované mládeže v lyžování * DUKLE Jihlava – mládež,
z. s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČ: 70802769,
ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované
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mládeže v ledním hokeji * Krajskému centru talentované
mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z. s., se sídlem Pavlovova
2672/14, 586 01 Jihlava, IČ: 22729275, ve výši 230 000 Kč na
projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu *
Krajskému centru talentované mládeže, z. s., se sídlem Janáčkovo
stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČ: 05197392, ve výši
600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže
v tenisu * Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z. s., se sídlem
Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČ: 63438216, ve výši
230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže
v plavání * Basketbalovému klubu Jihlava, z. s., se sídlem
Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČ: 62797972, ve výši
230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže
v basketbalu a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu
ZK-01-2017-48, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0052/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 –
Využití volného času dětí a mládeže, spolku Rada dětí a mládeže
kraje Vysočina, z. s., IČ: 26524783, ve výši 400 000 Kč na jeho
činnost * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-012017-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický
odbor, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0053/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední
škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu
ZK-01-2017-50, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0054/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč PRO – HOCKEY Cz.,
s. r. o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha
9, IČ: 25062689 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-01-2017-45, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 2, zdrželi se 2.
Usnesení 0055/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle
materiálu ZK-01-2017-51, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0056/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635
– Územní plánování, v celkové výši 1 995 430 Kč na pomoc při
pořizování územního plánu dle materiálu ZK-01-2017-52, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2017-52, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 10. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0057/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší nominaci Ing. Libora Joukla, Josefa Číže, Ing. Miroslava Houšky,
RNDr. Miloše Vystrčila jako členů Regionální stálé konference
pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina, ruší nominaci
Ing. Vladimíra Novotného, Mgr. et Bc. Petra Krčála, Milana
Plodíka, Ing. Tomáše Kučery, PaedDr. Ladislava Jirků jako
náhradníků členů Regionální stále konference pro území Kraje
Vysočina za Kraj Vysočina, ruší nominaci Ing. Bc. Martina
Hyského jako zástupce Strategie inteligentní specializace a Ing.
Marie Černé jako jeho náhradnice, nominuje za Kraj Vysočina *
Ing. Vladimíra Novotného náhradníkem MUDr. Jiřího Běhounka
* Ing. Miroslava Houšku členem Regionální stálé konference pro
území Kraje Vysočina, Ing. Tomáše Kučeru jeho náhradníkem
* Ing. Josefa Pavlíka členem Regionální stálé konference pro
území Kraje Vysočina, Mgr. Pavla Fraňka jeho náhradníkem
* Josefa Číže členem Regionální stálé konference pro území
Kraje Vysočina, Milana Plodíka jeho náhradníkem * RNDr.
Miloše Vystrčila členem Regionální stálé konference pro území
Kraje Vysočina, Ing. Jaroslava Vymazala jeho náhradníkem *
Mgr. Pavla Pacala zástupcem Strategie inteligentní specializace,
Mgr. Romana Fabeše jeho náhradníkem.
odpovědnost: ORR, termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0058/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2017
dle materiálu ZK-01-2017-54, př. 2 * převod prostředků ve výši
54 600 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2016 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2017.
odpovědnost: P. Pacal, ORR, OE, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0059/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí upravený vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
Vysočiny dle materiálu ZK-01-2017-55, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0060/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Informační a komunikační technologie 2017
dle materiálu ZK-01-2017-56, př. 1, jmenuje * řídicí výbor
grantového programu Informační a komunikační technologie
2017 ve složení * ČSSD – Pavel Blažek (ZR), Miroslav Kružík
(JI) * KDU-ČSL – David Jarolímek (JI), Milan Lempera (ZR) *
ODS – Radek Sedlák (PE), KSČM – Milan Šurnický (ZR), Josef
Jordán (JI) * SPV - Evžen Zámek (JI), Ondřej Hedbávný (TR) *
ANO 2011 – Jaromír Munia (HB), Ladislav Kobrle (PE) * SPD +
SPO – Vojtěch Veleba (TR), Bohumil Trávník (ZR) * Otu Bence
(HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu
Informační a komunikační technologie 2017 * garantem grantového programu Informační a komunikační technologie 2017
odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem
hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: OI, termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0061/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Infrastruktura ICT 2017 dle materiálu ZK-012017-57, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Infrastruktura ICT 2017 ve složení * ČSSD – Miroslav Kružík
(JI), Pavel Blažek (ZR) * KDU-ČSL – Štěpán Komárek (TR),
Jaromír Kalina (JI) * ODS – Jiří Šubrt (HB), Josef Musil (JI)
* KSČM – Milan Šurnický (ZR), Josef Jordán (JI) * SPV – Jiří
Hodinka (PE), Pavel Hájek (PE) * ANO 2011 – Milan Novák (ZR)
* SPD + SPO – Vojtěch Veleba (TR), Bohumil Trávník (ZR) *
Jiřího Šinkoru (ZR, ANO 2011) předsedou řídicího výboru grantového programu Infrastruktura ICT 2017 * garantem grantového
programu Infrastruktura ICT 2017 odbor informatiky a zástupce
garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OI, termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0062/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2017 dle materiálu ZK-01-2017-58, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového
programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017 ve složení * ČSSD
– Luboš Kabátek (JI), Miroslava Pucandlová (PE) * KDU-ČSL –
Petr Piáček (JI), Josef Dvořák (ZR) * ODS – Zdeněk Hopian (TR),
Jaroslav Vymazal (JI) * KSČM – Helena Novotná (PE), Jaroslav
Jirků (JI) * SPV - Jiří Hodinka (PE), Petr Novotný (TR) * ANO
2011 – Zdeněk Kenovský (TR) * SPD + SPO – Michal Suchý (JI),
Josef Matula (JI) * Martina Kuklu (PE, ANO 2011) předsedou řídicího výboru grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika
2017 * garantem grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
a zástupce garanta Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím
a 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. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0063/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Památkově chráněná území 2017 dle materiálu
ZK-01-2017-59, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Památkově chráněná území 2017 ve složení * ČSSD – Marie
Kružíková (JI), Jan Hyliš (HB) * KDU-ČSL – Vladislav Hynk
(JI), Petr Kesl (PE) * ODS – Petr Adam (HB), Rostislav Novák
(TR) * KSČM – Stanislav Šmíd (JI) * SPV – Petr Novotný (TR),
Tomáš Kocour (PE) * ANO 2011 – Ivana Čepičková (JI), Stanislav
Růžička (ZR) * SPD + SPO – Michal Suchý (JI), Josef Matula
(JI) * Josefa Číže (TR, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Památkově chráněná území 2017 * garantem
grantového programu Památkově chráněná území 2017 odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta
Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0064/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Bezpečná silnice 2017 dle materiálu ZK-012017-60, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Bezpečná silnice 2017 ve složení * ČSSD – Karel Vybíral
(JI), Vladimír Malý (TR) * KDU-ČSL – Josef Mach (ZR)
* ODS – Miroslav Nosek (JI), Josef Nedvěd (JI) * KSČM –
Eva Dlouhá (HB), Rostislav Veselý (TR) * SPV – Karel Štefl
(PE), Pavel Hájek (PE) * ANO 2011 – Lenka Vytisková (PE),
Magdalena Skořepová (JI) * SPD + SPO – Pavel Šabata (TR),
Milan Mokrý (ZR) * Adama Lukšů (JI, KDU-ČSL) předsedou
řídicího výboru grantového programu Bezpečná silnice 2017
* garantem grantového programu Bezpečná silnice 2017 odbor
dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka
Žižku s právem hlasovacím a Markétu Majdičovou s právem
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ODSH, termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0065/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Sportoviště 2017 dle materiálu ZK-012017-61, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Sportoviště 2017 ve složení * ČSSD – Stanislava Prokešová (JI)
* KDU-ČSL – Josef Herbrych (TR), Pavel Pípal (PE) * ODS –
Petr Staněk (ZR), Alena Kukrechtová (PE) * KSČM – Martin
Limon (ZR), Zdeněk Semorád (PE) * SPV – Zdeněk Rajdlík
(PE), Bohumír Nikl (HB) * ANO 2011 – Radek Popelka (JI),
Květoslav Šafránek (ZR) * SPD + SPO – Karel Fink (HB),
Ctibor Čepička (JI) * Miroslava Jágrika (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště 2017 *
garantem grantového programu Sportoviště 2017 odbor školství
mládeže a sportu a zástupce garanta Ivo Macha s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0066/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Sportujeme 2017 dle materiálu ZK-012017-62, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Sportujeme 2017 ve složení * ČSSD – Miroslav Jágrik (ZR),
Jana Nováková Hotařová (JI) * KDU-ČSL – Petr Žák (TR),
Ondřej Pavlas (HB) * ODS – Pavel Hejtmánek (HB) * KSČM
– Milan Plodík (HB), Pavel František Daněk (JI) * SPV –
Jindřich Skočdopole (JI), Miroslav Stehno (ZR) * ANO 2011
– Jiří Hurda (PE), Luboš Bartůněk (ZR) * SPD + SPO – Karel
Fink (HB), Ctibor Čepička (JI) * Radovana Necida (ZR, ODS)
předsedou řídicího výboru grantového programu Sportujeme
2017 * garantem grantového programu Sportujeme 2017 odbor
školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Milana
Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu Němcovou s právem
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0067/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017 dle materiálu
ZK-01-2017-63, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017 ve složení * ČSSD – Marie
Kružíková (JI), Milan Stránský (HB) * KDU-ČSL – Jaroslav
Hrubý (TR), Miroslav Vrbka (TR) * ODS – Zdeňka Švaříčková
(JI), Zdeněk Jirků (PE) * KSČM – Kamil Vejvoda (ZR), Josef
Vlček (ZR) * SPV – Jan Burda (TR) * ANO 2011 – Jaroslav Drahoš
(JI), Eva Kořínková (HB) * SPD + SPO – Ctibor Čepička (JI), Karel
Fink (HB) * Zdenu Markovou (ZR, STAN + SNK ED) předsedkyní
řídicího výboru grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE
2017 * garantem grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE
2017 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Bc.
Janu Albrechtovou s právem hlasovacím a Bc. Janu Čermákovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0070/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Naše škola 2017 dle materiálu ZK-01-201766, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Naše
škola 2017 ve složení * ČSSD – Petr Vrána (ZR), Helena
Valová (TR) * KDU-ČSL – Jan Čepl (HB) * ODS – Helena
Hinková (JI), Roman Křivánek (JI) * KSČM – Petr Stoček
(ZR), Helena Novotná (PE) * SPV – Zdena Marková (ZR),
Zdeněk Rajdlík (PE) * ANO 2011 – Bohumila Kobrlová
(PE), Petr Kotting (HB) * SPD + SPO – Miluše Švomová
(ZR), Radek Koten (ZR) * Radka Pátka (ZR, KDU-ČSL)
předsedou řídicího výboru grantového programu Naše škola
2017 * garantem grantového programu Naše škola 2017 odbor
regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0068/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Čistá voda 2017 dle materiálu ZK-01-2017-64,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Čistá voda
2017 ve složení * ČSSD – Tomáš Krejčí (HB) * KDU-ČSL – Josef
Kalčík (JI), Jana Houšková (PE) * ODS – Marie Čermáková (JI),
Ivo Rohovský (ZR) * KSČM – Hana Trojáková (PE), Jaroslav
Fiala (TR) * SPV – Bohumír Nikl (HB), Zdeněk Jirsa (JI) * ANO
2011 – Václav Křivánek (PE), Marek Holoubek (HB) * SPD +
SPO – Jan Veleba (ZR), Mária Pilková (JI) * Martina Hyského
(JI, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu
Čistá voda 2017 * garantem grantového programu Čistá voda
2017 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta
Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0071/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-012017-67, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0069/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Odpady 2017 dle materiálu ZK-01-2017-65,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Odpady 2017
ve složení * ČSSD – Jaroslav Bártl (JI), Zdeněk Ryšavý (TR) *
KDU-ČSL – Norbert Nejedlý (JI), Antonín Bradáč (ZR) * ODS
– Bohuslava Jílková (JI), Jiří Holešák (HB) * KSČM – Marek
Nevoral (JI), Pavel Kalabus (JI) * SPV – Zdeněk Jirsa (JI), Martin
Malina (PE) * ANO 2011 – Michaela Šinkorová (ZR) * SPD + SPO
– Mária Pilková (JI), Jan Veleba (ZR) * Ludmilu Řezníčkovou
(ZR, ANO 2011) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Odpady 2017 * garantem grantového programu Odpady
2017 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta
Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Milana Křížka s právem
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 31. 03. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0072/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21
Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-012017-68, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21
Zastupitelstva Kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0073/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-72, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0074/01/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-73, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 6.
Usnesení 0075/01/2017/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože
by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: OSH, termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Zapojte se s dětmi do soutěže

Stavíme
ze

stavebnice

ROTO

“

TRVÁNÍ SOUTĚŽE: od 28. února
ora do 30. dubna 2017
KDO MŮŽE SOUTĚŽIT:
Soutěž je určena pro žáky a žákyně
ně 1. a 2. ročníků
V či
základních škol se sídlem v Kraji Vysočina.
SOUTĚŽNÍ ÚKOL:
Ze stavebnice Roto děti vytvoří farmu
rmu – nejrůznější zvířata,
jejich výběhy, zemědělská stavení nebo stroje a další
prvky vztahující se k tématu. Porota
ota podle fotek vybere
tři nejlepší třídy, které pak za odměnu
měnu stráví den
v přírodním muzeu Veselý Kopec, kde se stanou
skutečným farmářem.
PŘIHLÁŠKY:
Přihlášky se soutěžními fotograﬁemi a potřebnou
dokumentací (dle podmínek níže)) nahrajte nejpozději
do 30. dubna 2017 na webovéé stránky
www.kr-vysocina.cz/stavimezrota
zrota

na téma:
MOJE FARMA“

číslo 3/2017
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