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CENA HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST
Tradiční výrobce lyží z Nového Města na Moravě
společnost SPORTEN, česká strojírenská společnost zajišťující vývoj, výrobu a testování
letecké techniky První brněnské strojírny Velká
Bíteš, Město Třebíč a sociální zařízení Domov
bez zámku Náměšť nad Oslavou jsou vítězi čtyř
kategorií druhého ročníku prestižní regionální
soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Výsledky byly slavnostně
vyhlášeny 10. dubna 2017 v sídle Kraje Vysočina.
Do druhého ročníku soutěže vyhlašované Krajem
Vysočina a partnery se přihlásilo 31 subjektů,
a tedy o pět více než před rokem. „Zvyšující se
zájem o soutěž mezi velkými i malými firmami,
veřejnou správou měst i obcí nás přesvědčuje, že
subjektům se sídlem na Vysočině nechybí smysl
pro odpovědné chování vůči zaměstnancům,
klientům, podnikatelskému i životnímu prostředí.
Všichni ocenění jsou vzorem pro své okolí a já
jsem přesvědčen, že v kraji působí mnoho dalších,
které aktivně přispívají k rozvoji, jen o tom zatím
zbytečně skromně mlčí,“ uvedl hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek.
Udělovat ceny hejtmana Kraje Vysočina za
společenskou odpovědnost se rozhodlo vedení
kraje z důvodu podpory konceptu společenské
odpovědnosti, jež se příznivě podepisuje na rozvoji regionu, mění společenské klima, přispívá
k ochraně životního prostředí a zlepšuje životní
podmínky. Cílem soutěže je mimo jiné vyzdvihnout práci všech, kteří věnují péči svému okolí nad
rámec svých povinností, a poukázat na dobrou
praxi firem, měst a společností.
Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci
se Sdružením pro oceňování kvality subjektům
působícím v Kraji Vysočina za podpory následujících partnerů: Krajské hospodářské komory Kraje

Výsledky II. ročníku soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost
Kategorie soukromý sektor
do 250 zaměstnanců
1. SPORTEN, a. s., Nové Město na Moravě
2. HBH odpady, Havlíčkův Brod
3. Rodinný pivovar BERNARD, a. s.,
Humpolec
Kategorie soukromý sektor
nad 250 zaměstnanců
1. První brněnská strojírna Velká Bíteš,
a. s., Velká Bíteš
2. FRAENKISCHE CZ, s. r. o., Okříšky
3. ICOM transport, a. s., Jihlava

(výběr)
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Kategorie veřejný sektor – obce
1. Město Třebíč
2. Město Žďár nad Sázavou
3. Město Humpolec
Kategorie veřejný sektor – ostatní
1. Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
2. Střední průmyslová škola Třebíč
3. Diecézní charita Brno – Oblastní charita
Jihlava
Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací
ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education,
p. o. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty jakékoli velikosti, organizace
veřejného sektoru, obce, ale také neziskové či
příspěvkové organizace, které působí na území
Kraje Vysočina.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

DOTACE NA ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ

Z ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018
Poskytování dotací na územní
plány obcí má v Kraji Vysočina
dlouholetou tradici. Odbor územního plánování a stavebního
řádu Krajského úřadu Kraje
Vysočina (dále jen „OÚPSŘ“)
počítá i v příštím roce s poskytováním dotací na zpracování
územních plánů. Z důvodů provedeného auditu administrace

OBSAH

dotačního titulu a novelizace
některých zákonů (např. zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv) přistoupil
OÚPSŘ k aktualizaci podmínek
pro poskytování dotací.
Dne 28. března 2017 usnesením č. 0156/02/2017/ZK

schválilo krajské zastupitelstvo Zásady Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu
Kraje Vysočina č. 08/17 ze
dne 28. března 2017 (dále jen
„zásady“). Tyto zásady zrušily
předchozí Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Monika Brothánková
telefon: 564 602 308
brothankova.m@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ
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poskytování dotací na územně
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č. 05/15
ze dne 12. května 2015.
Aktualizací zásad byl například
doplněn formulář doložení náležitostí podle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (příloha č. 2
zásad), byla upravena i vzorová
smlouva o poskytnutí dotace
(příloha č. 4 zásad). Drobné
úpravy byly provedeny i ve
formulářích žádosti o poskytnutí dotace (příloha č. 1 zásad)
a závěrečné zprávy a vyúčtování
dotace (příloha č. 3 zásad).
Naopak obce už nebudou muset
předkládat doklad o zajištění
finančních prostředků na úhradu
vlastního podílu.

Aktualizací textu zásad se
vlastní princip poskytování
dotací na pořízení návrhu územního plánu nemění: dotace jsou
poskytovány na první pořízení návrhu územního plánu
celého správního území obce
dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Zůstává zachováno i procentní
stanovení výše dotace.
Dotace pro rok 2018 budou
tedy přijímány a poskytovány
už podle zásad č. 08/17 schválených dne 28. března 2017.
Připomínáme proto obcím kraje,
které chtějí o dotaci na zpracování územního plánu na rok
2018 požádat, že termín pro
podávání žádosti je do 30. září

2017. Za včasně podanou žádost
se považuje i ta žádost, která
bude nejpozději 30. září 2017
podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
či odeslána datovou schránkou
nebo e-mailem se zaručeným
elektronickým podpisem.
Žádosti o dotaci se předkládají
odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského
úřadu Kraje Vysočina v jednom
vyhotovení na předepsaném
formuláři a včetně příloh uvedených v zásadách. Text zásad
a potřebné formuláře jsou obcím
k dispozici na odboru územního
plánování a stavebního řádu (L.
Ryšavá, kancelář C 1.08) a dále
na webových stránkách kraje
www.kr-vysocina.cz → Téma
→ Portál územního plánování

a stavebního řádu → Oddělení
územního plánování → Financování ÚPD a jejich změn →
Dotace na pořízení ÚPD nebo
na www.kr-vysocina.cz → Téma
→ Finance → Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina → Rok
2017.
Obce, které obdržely dotaci
na pořízení návrhu územního
plánu v letošním roce a doposud neprovedly její vyúčtování,
použijí pro vyúčtování dotace
formulář závěrečné zprávy obsažený v Zásadách č. 08/17 – příloha č. 3.
 Lenka Ryšavá,
odbor územního plánování
a stavebního řádu,
tel.: 564 602 270,
e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

NEJLEPŠÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ
NABÍZÍ NA VYSOČINĚ PELHŘIMOV
Městem pro byznys roku 2017 se v Kraji Vysočina stal Pelhřimov.
Po dlouhých letech přerušil dlouhodobou nadvládu sousedního
Humpolce, který si letos připsal druhé místo. Pořadí výzkumu se
vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.
Pelhřimov se podle informací zveřejněných pořadatelskou agenturou na první místo vyšvihl především díky největšímu podílu
podnikatelů, nejnižší dlouhodobé nezaměstnanosti, nejnižším
nákladům na dluhovou službu a také úspěšnému čerpání dotací
z Evropské unie. Zasloužené první místo podtrhují také vysoké
kapitálové výdaje, jejichž výše potvrzuje kvalitní hospodaření
radnice a snahu neustále investovat do dalšího rozvoje města
a podnikatelského prostředí v něm. Radnice však nevyčnívá pouze
v ekonomických údajích. Podnikatelé jistě rovněž ocení nízko
nastavené poplatky včetně koeficientu daně z nemovitosti.
Humpolec se po dlouholeté nadvládě musel smířit se druhým
místem: to však neznamená, že již není kvalitním městem pro
byznys. Město tradičně patří k obvodům s vysokým podílem
podnikatelů, firem a velkých zaměstnavatelů. Stejně tak může

Humpolec nabídnout dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, protože nabízí vysoký podíl učňů a studentů v odborném
vzdělávání. Třetí Jihlava ostatní převyšuje především přístupem
radnice, a to konkrétně v kritériích, která se týkají hospodaření
a finanční stability města. Úspěšné čerpání evropských dotací,
vysoké kapitálové výdaje a skvělé hodnocení ukazatele iRating – to
vše dokazuje, že Jihlava je rozvoji podnikání více než nakloněna.
Celkové pořadí ankety Město pro byznys v Kraji Vysočina
6. Velké Meziříčí
1. Pelhřimov
2. Humpolec
7. Havlíčkův Brod
3. Jihlava
8. Pacov
4. Žďár nad Sázavou
9. Nové Město na Moravě
5. Světlá nad Sázavou
10. Třebíč
 Jakub Splavec, Město pro byznys,
tel.: 731 640 781, e-mail: jakub.splavec@mestoprobyznys.cz

KRAJ ŽÁDÁ MINISTERSTVO O DOTACI
NA STAVBU DOMOVA DŮCHODCŮ V JIHLAVĚ
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
vzalo na svém březnovém zasedání na vědomí podání žádosti
o dotaci Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR na stavbu
Domova důchodců v Jihlavě
v areálu krajské nemocnice.
Stavba, která by v budoucnu

měla navýšit kapacitu pobytových služeb v okrese Jihlava
o 120 míst, by mohla vyrůst za
heliportem krajské záchranky
do dvou let. „Kraj aktuálně
žádá v rámci programu Rozvoj
a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb

MPSV o téměř 150 milionů
korun. Zda budeme v rámci
hodnocení projektů úspěšní,
bude známo nejdříve na přelomu
května a června,“ informoval
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí
Pavel Franěk.

Roz vojové území v areálu
Nemocnice Jihlava si v závěru
března včetně připraveného
projektu prohlédla náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke
Stöcklová, která upozornila na
loňskou praxi při rozdělování
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peněz z fondu MPSV. „Loni
se nám v rámci diskutované
výzvy sešly projekty za více než
1,5 miliardy korun a Vysočina
byla úspěšná. Jak tomu bude
letos, zatím nevíme. K dispozici je půl miliardy kor un.
Projektům by velice pomohlo,
pokud by za tímto účelem Ministerstvo financí fond navýšilo,“
upozornila Zuzana Jentschke
Stöcklová, kterou na Vysočinu
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doprovodil náměstek ministra
pro lidská práva a rovné příležitosti Petr Krčál.
S podporou dotací MPSV schválených vloni bude postaven nový
pavilon Domova důchodců
v areálu Nemocnice Havlíčkův
Brod. Stavební práce by na
připraveném území měly začít
v dubnu. Zhruba do dvou let
bude pro senior y z Havlíčkobrodska k dispozici stovka

pobytových míst ve vzdušných
pokojích s terasami za 123
milionů korun bez DPH.
Domov důchodců Ji hlava,
který je pracovně řešený jako
odloučené pracoviště Domova
Ždírec, má mít dvě křídla se
třemi nadzemními patry. Bude
nabízet služby se zvláštním
režimem pro seniory s Alzheimerovou chorobou a odlehčovací služby. Kraj Vysočina

získáním státních prostředků
a vlastním dofinancováním
pomáhá k uspokojení potřeb
seniorů v okresech, které jsou
v současné době méně vybavené
službami.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

AKCE KLIMATOUR POŠESTÉ PROPOJÍ ŠKOLY
ZDRAVÉHO KRAJE VYSOČINA
Cyklistická štafeta odstartuje v úterý 20. června tentokrát z Urbanova do Staré Říše, druhý den se v Telči uskuteční celodenní
program pro žáky dvou místních základních škol i širokou veřejnost a třídenní tour skončí v obci Krahulčí a v Mrákotíně. Akce
proběhne pod záštitou Martina Hyského, politika Projektu Zdravý
Kraj Vysočina a MA21.
Klimatour je mezinárodní cyklistická štafeta, která byla na území
Kraje Vysočina z Dolního Rakouska přenesena poprvé v roce
2012. V našem regionu se třídenní ekologická cykloštafeta koná
už pošesté. „Peloton projíždějící krajinou spojuje jednotlivé obce
a školy. Propaguje zdravý životní styl, ekologickou dopravu,
myšlení šetrné k životnímu prostředí, vůli k zachování dobrého
klimatu a také sousedskou sounáležitost,“ říká radní Martin Hyský.
Letošní akce Klimatour bude zahájena v Základní škole v Urbanově, kde naváže na loňský ročník. Peloton se symbolickou štafetou
bude pokračovat do Základní školy a Mateřské školy ve Staré
Říši. Následující den proběhne celodenní program v interaktivním
centru volnočasových aktivit a turistiky na Panském dvoře v Telči
za účasti dvou základních škol i široké veřejnosti a tří největších
technicko-hospodářských firem EKOKOM, ELEKTROWIN a FCC
ČR, které si připravily mnoho soutěží a kvízů se zaměřením na

ekologii, předcházení vzniku odpadu tříděním a následné využití
vytříděných odpadů. Záchranná stanice Pavlov představí své
svěřence – zachráněná zvířata a krajští úředníci z oddělení lesního
hospodářství aktivity lesní pedagogiky.
Třetí den budou během programu předány štafety v Základní škole
a mateřské škole Krahulčí a následně i v Základní škole a Mateřské
škole v Mrákotíně, kde bude akce Klimatour 2017 ukončena. Pro
žáky je připraven workshop s řadou kvízů, her a soutěží s tematikou
ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, ovšem sami
žáci se do akce také zapojí: připraví si krátké vystoupení, kterým
představí svou školu, obec nebo činnost, jíž se rádi věnují. Připraví
rovněž symbolickou štafetu, kterou si mezi sebou školy předají.
Kulturní program a workshopy ve školách zajišťují členové spolku
KUŠ, občanského sdružení pro environmentální a multikulturní
výchovu. Organizátory akce jsou odbor regionálního rozvoje ve
spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství společně
s krajským cyklokoordinátorem. Akce je jednou z aktivit Projektu
Zdravý Kraj Vysočina a MA21.
 Josef Loveček, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 564, e-mail: lovecek.j@kr-vysocina.cz

NOVOROZENCI BUDOU MÍT V HAVLÍČKOBRODSKÉ
PORODNICI VÍCE POHODLÍ
Perinatologické centrum a gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Havlíčkův Brod
projdou v létě plánovanými
rozsáhlejšími stavebními úpravami. „Za více než 21 milionů
korun, které uvolní ze svého
rozpočtu Kraj Vysočina, budou
upraveny v odpovídajících standardech prostory 5. a 6. patra,
a to tak, aby byly připraveny na
dovybavení novými přístroji za
evropské peníze,“ říká náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast zdravotnictví Vladimír

Novotný. Na obvyklý provoz by
oddělení měla přejít nejdříve na
konci prázdnin.
V případě stavebních úprav
6. nadzemního patra hlavní
b u d o v y č. 5 N e m o c n i c e
Havlíčk ův Brod, kde sídlí
g y nekologicko -porod nické
oddělení, dojde na kompletní
přestavbu prostor. Rekonstrukcí
projde současný operační sál a z
důvodu zvýšeného počtu porodů
a vzhledem k vytíženosti ostatních centrálních operačních
sálů ze strany ostatních oborů

bude na oddělení zřízen další
plnohodnotný 24hodinový sál
pouze pro účely porodnice.
Na podlaží budou po rekonstrukci pro potřeby oddělení
zřízeny dva porodní boxy.
Větší s možností porodů do
vody a čtyři pokoje první doby
porodní. „Modernizace těchto
prostor bude v době realizace
částečně ovlivňovat kapacity
gynekologicko-porodnického
oddělení. Zdravotnické služby
budou poskytovány klientkám
v náhradních prostorách,“ říká

náměstek ředitele Nemocnice
Havlíčkův Brod Josef Tvrdý
s tím, že veškeré práce budou
organizovány velice ohleduplně
a tak, aby byly provedeny v co
nejkratší době a za minimálního
omezení provozu oddělení.
Pokud jde o perinatologické
cent r um II. t y pu, k teré je
součástí dětského oddělení,
budou pro ně upraveny stávající prostory 5. patra hlavní
budovy v jeho západní části,
jež funguje jako intermediární
péče pro novorozence. Stávající
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uspořádání už ne zcela vyhovuje
zvyšujícím se požadavkům péče
o dítě s nízkou porodní hmotností při respektování maximální přítomnosti matky – uspořádání zde umístěné JIP limituje možnosti zavádění nových

principů neonatologické péče.
Oddělení bude po modernizaci
připraveno na dovybavení novou
technikou z prostředků IROP.
Stavební práce v 5. a 6. patře
Nemocnice Havlíčkův Brod za
více než 21 milionů korun pro

Kraj Vysočina zajistí společnost
Chládek a Tintěra.
Ve d e n í K r a j e Vy s o č i n a
a Nemocnice Havlíčkův Brod
se předem pacientům omlouvají
za dočasně způsobené komplikace, které budou doprovázet

přestavbu oddělení. Ta je plánována za plného provozu.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

ŠKOLENÍ V OBLASTI MÍSTNÍ AGENDA 21
A UDRŽITELNÝ ROZVOJ PRO PARTNERY V REGIONU
Kraj Vysočina dlouhodobě realizuje místní Agendu 21 a zároveň
aktivně podporuje realizátory této oficiální metody kvality veřejné
správy na svém území. V letošním roce je Kraj Vysočina nositelem
projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina, který je financován z Národního programu životního prostředí.
Jednou z aktivit projektu jsou tři školení na téma Místní Agenda 21
a udržitelný rozvoj. Semináře jsou určeny pro zástupce obcí, škol
a nestátních neziskových organizací. Záštitu nad semináři převzal
Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21,
který dodává: „V současné době v Kraji Vysočina aktivně realizuje
MA21 více než 60 subjektů. Věřím, že připravované akce posílí
stávající partnerství, a budu rád, pokud se k nám připojí i další
subjekty v regionu.“ V úterý 18. dubna 2017 se v sále Staré radnice
v Havlíčkově Brodě uskutečnil první z nich. Účastníci z obcí, neziskových organizací a dalších subjektů získali podrobné informace

o místní Agendě 21 jako metodě kvality veřejné správy a principech udržitelného rozvoje. Lektoři z obcí, které dosahují v rámci
České republiky nejvyšší úrovně v realizaci MA21, přednesli
příklady z praxe v komunikaci s veřejností a jejím zapojování do
místního dění. Zástupci odboru regionálního rozvoje z Krajského
úřadu Kraje Vysočina představili aktivity, jež se v regionu konají
pod hlavičkou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Druhý,
programově obdobný seminář se uskuteční v úterý 9. května 2017
v Náměšti nad Oslavou a na září je plánován třetí z této řady.
Zájemci o účast se mohou hlásit na níže uvedený kontakt.
 Jana Böhmová,
projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz

VÝSLEDKEM SPOLUPRÁCE KRAJE VYSOČINA A SPOLEČNOSTI EKO-KOM JE

NEJHUSTŠÍ SBĚRNÁ SÍŤ V REPUBLICE

Lidem na Vysočině slouží na
tříděný odpad bezmála 22 000
barev ných kontejner ů. Od
roku 2005, kdy bylo v kraji
instalováno 9 645 barevných
kontejnerů, se do současnosti
zvýšil počet nádob na tříděný
odpad o téměř dvojnásobek.
Navíc vybrané obce převážně
z Třebíčska a Žďárska mají od
autorizované obalové společnosti bezplatně vypůjčených
120 nádob na papí r, plast
a sklo. To je jen částečný výčet
výsledků třináctileté spolupráce a podpory třídění komunálních odpadů Kraje Vysočina
a společnosti EKO-KOM, a. s.
„Kraj Vysočina a autorizovaná
obalová společnost EKO-KOM,
a. s., od roku 2004 podporují

oddělený sběr využitelných
složek komunálních odpadů.
Spolupráce je od začátku zaměřena na technickou podporu
třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu,“
informuje o hlavních cílech
krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství
Martin Hyský.
Výsledkem je v rámci všech
krajů ČR nejhustší sběrná síť.
Jedno průměrné kontejnerové
hnízdo slouží v současnosti pro
98 obyvatel. Navíc ve školách
a obecních prostorech přibylo
734 kusů kartonových boxů na
tříděný odpad. Do domácností
bylo dodáno 5 231 sad tašek
na třídění papíru, plastu a skla.
V roce 2017 do těchto aktivit

společnost investuje částku
téměř dva miliony korun.
Efektivitu sběru využitelných
složek komunálních odpadů
posoudí i v letošním roce soutěž
obcí s názvem My třídíme
nejlépe 2017. Kraj Vysočina
mezi vítěze soutěže v závěru
letošního roku rozdělí finanční
částku 540 tisíc korun.
Všichni prvňáčci z Kraje Vysočina objeví v bezpečných kufřících 1. září papírové hodiny
v barvách kontejnerů na využitelný odpad.
Vzdělává n í zást upců obcí
a předání aktuálních informací
z oblasti nakládání s odpady
bude realizováno prostřednictvím půldenních seminářů i na
tradiční odpadářské konferenci,

která se uskuteční na začátku
listopadu v Hrotovicích.
Zajištění dostatečné hustoty
a kapacity sběrné sítě i aktivní
účast obyvatel na třídění odpadů
přispívá k plnění cílů Plánu
odpadového hospodářství Kraje
Vysočina pro období 2016 až
2025 i legislativy v oblasti
maximalizace třídění komunálních odpadů a omezování
skládkování.
Má to smysl. Třiďte odpad!
 Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz
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KLENOTNICE VYSOČINY 2017 SE ZAMĚŘUJE
NA PÉČI O KULTURNÍ BOHATSTVÍ VYSOČINY
Po dlouholeté pauze zastupitelstvo kraje opět vyhlásilo grantový
program Fondu Vysočiny s názvem Klenotnice Vysočiny 2017
a alokací jeden milion korun. „Jeho cílem je vytvořit podmínky
pro podporu kvalitnější péče o shromážděné hmotné kulturní
dědictví, které představuje nejen významné svědectví o vývoji
společnosti, ale také o identitě a paměti občanského společenství,“
uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury,
památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana
Fischerová.
Nově vytvořené podmínky mají zlepšit celkovou prezentaci značného kulturního bohatství kraje v širokém regionálním i nadregionálním kontextu. Program, jenž prošel generální úpravou tak, aby
odpovídal současným požadavkům, je určený pro všechny zřizovatele nebo provozovatele muzejních, galerijních či jiných veřejně
přístupných interiérových expozic a výstavních prostor na území
Kraje Vysočina. Žadateli mohou být obce a jejich příspěvkové
organizace, svazky obcí, právnické a fyzické osoby podnikající,
neziskové organizace apod.
Krajské peníze mají zlepšit prezentační činnost v kraji formou
rozšiřování a zkvalitňování stávajících nebo tvorbou nových muzejních, galerijních a jiných veřejně přístupných interiérových expozic
a výstavních prostor. „Dotace tak může být použita například na
pořízení projektové dokumentace, výstavního mobiliáře, instalačního materiálu a pomůcek, audiovizuální techniky, osvětlení,
zabezpečení, měřicích přístrojů, odvlhčovačů, zvlhčovačů a dalších

záležitostí bezprostředně souvisejících s tvorbou expozic,“ vysvětlila náměstkyně Jana Fischerová.
Podporu je dále možno použít na služby týkající se ochrany sbírkových předmětů před nepříznivými vlivy prostředí, a to restaurováním, konzervováním a preparováním. Tato ochrana se ale
vztahuje pouze na sbírkové předměty, které jsou součástí sbírky
zapsané v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury
ČR dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
jež jsou vlastněné nebo spravované žadatelem a které současně
budou prezentovány v expozicích nebo výstavních prostorách, jež
jsou předmětem podpory.
Na grantový program je pro letošní rok vyčleněn jeden milion
korun. Rozsah poskytované dotace na jednoho žadatele se pohybuje v rozmezí od 25 do 200 tisíc korun, přičemž platí, že dotace
nepřekročí 40 % celkových nákladů na projekt. Žádosti bude odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje
Vysočina přijímat v termínu od 1. do 30. června 2017.
Podrobnější informace k programu včetně potřebných formulářů
mohou zájemci nalézt na www.fondvysociny.cz nebo http://extranet.
kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni.
 Klára Kotlíková,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 260, e-mail: kotlikova.k@kr-vysocina.cz

VÍME, KAM S ODPADY V KRAJI VYSOČINA
Přehled všech aktuálně provozovaných zařízení určených ke
sběru, výkupu, využívání nebo
odstraňování odpadů na území
Vysočiny je nově možné najít
v krajském registru zařízení.
Kraj Vysočina zajistil zveřejnění přehledu na svých webov ých st rán kách. „V i nformačním systému mohou občané
i podnikatelé získat podrobné
informace o umístění zařízení a přijímaných odpadech.

Údaje do registru zařízení na
území Kraje Vysočina vkládá
a aktualizuje krajský úřad na
základě povinností uložených
zákonem o odpadech,“ informoval krajský radní pro oblast
životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.
Registr je dostupný v sekci
odpadového hospodářství na
následujících internetových
stránkách: https://krz.kr-vysocina.cz/Main/Mapa a nahradil

d ř íve pou žívané t a k z vané
websouhlasy, jejichž funkčnost
zanikla.
Registr zařízení na území Kraje
Vysočina obsahuje informace
o stacionárních i mobilních
zařízeních a umožňuje rovněž
vyhledávání zařízení podle
volených parametrů. „Prakticky
poskytne informace o všech
zařízení od A až do Z, od autovrakoviště až po zpracování
elektroodpadu,“ doplnil krajský

radní Martin Hyský s tím, že
v polovině března registr obsahoval informace o 460 stacioná r n ích a 248 mobil n ích
zařízení.
 David Kubát,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 529,
e-mail: kubat.d@kr-vysocina.cz

VYBITÉ BATERIE ANI NA VYSOČINĚ DO KOŠE NEPATŘÍ
Kraj Vysočina uzavřel dohodu o spolupráci s dalším provozovatelem kolektivního systému sběru přenosných baterií a akumulátorů
se společností ECOBAT, s. r. o. Noví partneři společně zrealizují
soutěž ve sběru baterií a podpoří rozšíření takzvaných ecocheesových krabiček pro sběr baterií. „Limitovanou edici s vodním
motivem najdou všichni prvňáčci na Vysočině v bezpečném
kufříku, kterým Kraj Vysočina malé školáky 1. září obdarovává
už několik let. Součástí aktivit bude i další propagace míst sběru
vysloužilých baterií prostřednictvím červených kontejnerů na
elektro a prodejců baterií. Na informační a osvětové akce Kraj

Vysočina a společnost ECOBAT, s. r. o., v letošním roce společně
vynaloží 250 tisíc korun,“ informoval krajský radní pro oblast
životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.
V maloobchodní síti ČR se každoročně prodá okolo 150 milionů
kusů nových baterií. V každé české domácnosti se v tuto chvíli
nachází průměrně osm použitých baterií. To znamená, že 35
milionů použitých baterií najdeme v nejrůznějších krabičkách
a šuplících v našich domácnostech!
Kovy obsažené v recyklovaných bateriích tvoří 60–80 % jejich
hmotnosti. Z jedné tuny baterií lze přitom recyklací znovu získat
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až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15
kg niklu a mědi. Věděli jste, že zinek z deseti kilogramů baterií
poslouží k výrobě mosazi pro jeden saxofon?
Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména
těžké kovy, a i přes své malé rozměry mohou napáchat v přírodě
výrazné škody. Jestliže vyhodíme baterie do odpadkového koše,
nejčastěji skončí na skládce. Tam mohou po čase znečistit půdu
a spodní nebo povrchové vody. Pokud se dostanou s dalším komunálním odpadem do spalovny, znečišťují zase ovzduší.
Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. „Čím
více vybitých baterií se dostane do recyklačního procesu, tím méně
přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. A navíc zdraví
nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se podaří
prostřednictvím recyklace zachytit,“ uvádí Martin Hyský s tím, že
ročně se v České republice vytřídí přes tisíc tun použitých baterií
a akumulátorů, což odpovídá hmotnosti přibližně 414 sloních
samců. Zdá se vám to hodně? Toto množství však představuje asi
třetinu všech dodaných baterií na trh.
Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které
v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie, ve sběrných
dvorech, na školách, úřadech a v některých firmách. Interaktivní
mapa sběrných míst na mapa.ecobat.cz vám pomůže nalézt nejbližší

sběrný box, kam můžete odevzdat použité baterie (tužkové, knoflíkové, monočlánky i akumulátory). Stačí zadat lokalitu, která vás
zajímá, a zobrazí se vám všechna sběrná místa v okolí.
Třídění baterií je přitom snadné. Stačí je pravidelně odkládat a čas
od času odnést na jedno ze sběrných míst. S tříděním baterií vám
pomůže sběrná krabička ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma
objednat na webové stránce www.ecocheese.cz. V rámci České
republiky vám bude doručena přímo do schránky. Vybírat lze
ze tří standardních barevných variant – modré, růžové a zelené.
V českých domácnostech je těchto boxů již více než 150 tisíc
a i díky nim počet zpětně odebraných baterií v ČR každoročně
roste.
Společnost ECOBAT byla založena v roce 2002 šesti významnými
výrobci baterií a postupně vybudovala velmi efektivní a komplexní
systém sběru a recyklace přenosných baterií. V prosinci 2009
získala oprávnění k provozování kolektivního systému na českém
území. V roce 2016 zpětně odebrala 1 638 tun baterií, což představuje 45,3 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více
než 20 500 míst zpětného odběru.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA PODPOŘÍ OSLAVY OBCÍ
ROVNÝM MILIONEM KORUN
S vel k ý m z ájm e m s e u ž
tradičně setkávají dotace na
oslavy obcí v Kraji Vysočina.
Letos na krajský úřad dorazilo
53 žádostí, přičemž krajský
rozpočet podpoří akce 47 obcí.
„Peníze využijí obce z Vysočiny například na oslavy výročí
svého založení, na setkání
rodáků, výročí sboru dobrovolných hasičů nebo na připomenutí životních jubileí jejich
významných osobností. Těší

mě, že v menších obcích našeho
regionu existují aktivní lidé,
kteří svůj volný čas věnují společenskému životu a podpoře
k u lt u r n í ho d ě n í ,“ uve d l a
náměstkyně hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast kultury,
památkové péče, cestovního
ruchu a mezinárodních vztahů
Jana Fischerová.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
na březnovém zasedání dotace
schválilo. Krajské prostředky

tak podpoří například vysvěcení
vlajky a znaku obce Skorkov,
oslavu 700 let první zmínky
obce Kotlasy, setkání rodáků
v Horních Radslavicích, oslavy
25. výročí osamostatnění obce
Zubří, 120. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů
Újez d nebo v z pom í n kové
setkání u příležitosti 75. výročí
úmr tí Jana Kubiše, rodáka
z Dolních Vilémovic.
Tuto dotaci poskytuje Kraj

Vy s o č i n a m í s t n í m s a mo správám desátým rokem a za
tuto dobu včetně letošních
dotací mezi 480 úspěšných
žad atelů rozdělil bez mála
13,5 milionu korun.
 Klára Kotlíková,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 260, e-mail:
kotlikova.k@kr-vysocina.cz

ČTYŘI MILIONY KORUN KRAJ INVESTUJE
DO OPRAV STÁVAJÍCÍCH A BUDOVÁNÍ NOVÝCH
CYKLOTRAS NA VYSOČINĚ
Celé čtyři miliony korun si mezi sebe rozdělí dvacet úspěšných
žadatelů grantového programu Fondu Vysočiny s názvem Cyklodoprava a cykloturistika 2017. „Krajské dotace půjdou na výstavbu
a rekonstrukci odpočívek v rámci cyklotras, na zpracování projektové dokumentace cyklostezek a na zlepšení povrchů komunikací
stávající sítě cyklotras i místních účelových komunikací,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionální
rozvoje Pavel Pacal.
Část dotací už schválila Rada Kraje Vysočina, o přidělení dalších
bude jednat Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém nejbližším
květnovém zasedání. Pokud krajské orgány navržené dotace jednotlivým žadatelům schválí, projektovou dokumentaci na budoucí

cyklostezky v regionu Velké Dářko vyhotoví s pomocí krajských
prostředků Subregion Velké Dářko nebo Radňovice.
Místo pro odpočinek díky grantovému programu Fondu Vysočiny
s největší pravděpodobností vznikne u rybníka Roštejn v blízkosti
Telče nebo v centru Jemnice, a opravy se dočká například cyklostezka podél řeky Sázavy v Havlíčkově Brodě.
Grantový program Cyklodoprava a cykloturistika kraj letos realizuje
třetím rokem a za tu dobu na rozvoj infrastruktury pro cyklisty na Vysočině prostřednictvím Fondu Vysočiny přispěl částkou 9,5 milionu korun.
 Petr Stejskal, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 354, e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz
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GRANTOVÝ PROGRAM PŘISPĚJE K ZACHOVÁNÍ
VENKOVSKÝCH PRODEJEN NA VYSOČINĚ
Kraj Vysočina podpoří provoz prodejen potravin a smíšeného
zboží v nejmenších obcích. Samosprávy, které samy provozují
prodejnu nebo přispívají na její provoz, budou moci už v červnu
požádat o dotaci z Fondu Vysočiny. Krajská rada v úterý
25. dubna doporučila k vyhlášení nový grantový program
Venkovské prodejny 2017 s alokací dva miliony korun. „Naším
cílem je zachovat v nejmenších obcích rozsah služeb a udržet
v provozu místní obchod, který je pro starší občany často jedinou
možností, kde mohou nakoupit základní potraviny. Obce mají
možnost získat dotaci až 50 000 korun,“ informoval Pavel Pacal,
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního
rozvoje. Nový grantový program Fondu Vysočiny bude vyhlašovat
krajské zastupitelstvo na svém jednání 9. května 2017.

žije maximálně 300 stálých obyvatel. „V případě, že obchod
zřizuje obec, lze dotaci využít na pokrytí nákladů vodného,
energií, nájemného nebo mzdových nákladů prodavačky, pokud
je provozovatelem jiný subjekt, může obec požádat o dotaci,
kterou následně převede na provozovatele. Vyhlášením tohoto
pilotního grantového programu v praxi ověříme reálný zájem
obcí o finanční pomoc a následně můžeme zvažovat rozšíření
této systémové podpory,“ doplnil Pavel Pacal.

Grantový program Venkovské prodejny 2017 je určen pro obce
do 2 000 obyvatel, pokud se prodejna nachází v její části, kde

 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Bližší informace ke grantovému programu Venkovské prodejny
2017, včetně přesného znění podmínek budou po vyhlášení k dispozici na webových stránkách Kraje Vysočina
www.kr-vysocina.cz.

NA ZÁJMY KRAJE VYSOČINA SOUVISEJÍCÍ
S VÝSTAVBOU DALŠÍCH BLOKŮ JADERNÉ ELEKTRÁRNY
DUKOVANY BUDE DOZÍRAT NOVÁ KOMISE
R a d a K r aje Vy s o č i n a n a
dubnovém jednání jednomyslně hlasovala o zřízení nové
Komise pro výstavbu nového
jaderného zdroje v lokalitě
Dukovany. Předsedou komise
byl jmenován hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek, který
plánuje svolat první jednání
této osmnáctičlenné skupiny
už na 2. května. Úkolem nové
komise bude minimálně po
následující roky projednávat
postup přípravy a schvalování
této výjimečné investice, jež je
tolik důležitá pro Třebíčsko, pro
Kraj Vysočina, Jihomoravský
kraj a také pro celou Českou
republiku.

Jde především o to pomáhat
včas identifikovat slabá místa
a problémy ohrožující průběh
přípravy investice, vytvářet dle
potřeby tlak na příslušné orgány,
instituce a organizace a účinně
napomáhat řešení takovýchto
problémů. Cílem je dosáhnout
obnovy technologie jaderné elektrárny tak, aby provoz nemusel
být přerušen, a tedy aby nový
zdroj byl spuštěn před odstavením
stávajících výrobních bloků. Jen
tak bude možné udržet v regionu
stabilní hospodářskou a sociální
situaci, udržet Dukovansko jako
jadernou lokalitu a zajistit pro
další provozování jaderné energetiky potřebné personální zdroje.

Komise pro výstavbu nového
jaderného zdroje v lokalitě
Dukovany je jediným poradním
orgánem Rady Kraje Vysočina,
ve kterém bude mít z praktických důvodů své tři zástupce
i sousední Jihomoravský kraj.
Vedle už v únoru krajským zastupitelstvem potvrzeného vyjádření podpory výstavbě nového
jaderného zdroje v lokalitě Dukovany je toto další z kroků, jejichž
prostřednictvím se vedení Kraje
Vysočina chce aktivně zapojit do
procesů směřujících k rozšíření
a prodloužení životnosti elektrárny Dukovany.
Případnou výstavbu dalšího
nového bloku ve stávajících

lokalitách jaderných elektráren je
třeba časově cílit kolem termínu
možného odstavení stávajících
bloků Jaderné elektrárny Dukovany, a tedy po roce 2035. Přitom
mají být vytvořeny podmínky
pro prodloužení životnosti stávajících bloků EDU na 50, případně
až na 60 let. Jaderná elektrárna
patří ke klíčovým zaměstnavatelům jihovýchodní části kraje,
je partnerem sociálních projektů
a má vliv na vyšší kupní sílu
i životní úroveň regionu.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

ROZPOČET PŘÍMÝCH VÝDAJŮ
NA VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2017
Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS) dokončil rozpis rozpočtu
přímých výdajů na vzdělávání na rok 2017 jednotlivým právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným
obcemi a krajem.
Jedná se o prostředky státního rozpočtu určené na úhradu mzdových nákladů, pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění, přídělů do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatních nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Dále jsou

z těchto prostředků hrazeny výdaje na učební pomůcky, na školní
potřeby a učebnice, pokud jsou podle zákona poskytovány bezplatně,
a zvýšené náklady spojené s výukou dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT pro
jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím
republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta a jejich
počtu v jednotlivých věkových kategoriích 3–5 let (mateřské školy),

6–14 let (základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií), 15–18
let (střední školy), 19–21 let (vyšší odborné školy) a 3–18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech).
Takto stanovený rozpočet byl dále navýšen o prostředky na úhradu
podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které školy začaly poskytovat v roce 2016. Tímto rozpisem
MŠMT stanovilo pro Kraj Vysočina objem přímých výdajů na
vzdělávání na rok 2017 ve výši 4 551 552 225 Kč.
V průběhu celého roku 2017 pak bude MŠMT cíleně podporovat
společné vzdělávání, což znamená, že bude provádět krajům další
úpravy rozpočtu na základě údajů o nově poskytovaných podpůrných opatřeních.
Pro rozpis rozpočtu jednotlivým právnickým osobám OŠMS stanovil
krajské normativy přímých výdajů na vzdělávání. V první fázi byl
vypočten jednotlivým právnickým osobám normativní rozpočet
na základě jejich výkonů a příslušných krajských normativů. Poté
s právnickými osobami, které požádaly o projednání rozpočtu,
proběhlo dohodovací řízení. Právnické osoby zřizované obcemi
projednaly své požadavky s obecním úřadem obce s rozšířenou

MUZEJNÍ A GALERIJNÍ
NOCI V KRAJI VYSOČINA
Muzejní a galerijní noci probíhající již tradičně ve druhé polovině května a v první polovině
června na území celé České
republiky se staly nedílnou
součástí nabídky muzeí, galerií
a dalších kulturních institucí
také v Kraji Vysočina.
Nejinak tomu bude v letošním
roce. Svým rozhodnutím zpřístupnit své expozice, krátkodobé výstavy a doprovodný
program v netradiční dobu
at rak tiv ním z působem, se
přihlášené organizace z Vysočiny zapojují do celorepublikového Festivalu muzejních nocí.
Jeho XIII. ročník letos připadá
na termín od 19. května do
10. června a je jen na samotných i nst it ucích, v ja kém
termínu se k festivalu připojí.
Přehled všech přihlášených
institucí a jejich muzejních nocí
je možné nalézt na webových
st rán kách Asociace muzeí
a galerií ČR.
Festival muzejních nocí je
nejen národní, ale i celoevropskou záležitostí. Česká republika se k festivalu připojila
poprvé v roce 2004 Pražskou
muzejní nocí. Od roku 2005 se
organizace každoročně ujímá
Asociace muzeí a galerií ČR,
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z. s. ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním
muzeem. Od čtvrtého ročníku
festival otevírá národní zahájení, které se každý rok odehrává
ve spolupráci s Asociací krajů
ČR a některým z krajů České
republiky.
Národní zahájení XIII. ročníku
festivalu se uskuteční v pátek
19. května 2017 v prostorách
litoměřického hradu a uzavře
je j P r a ž s k á m u z e jn í n o c
v sobotu 10. června 2017.
Festival muzejních nocí 2017
je velmi pozitivně vnímám
širokou veřejností, stal se
významným kulturním a společenským fenoménem a navazuje na Mezinárodní den muzeí,
který připadá na 18. května.
Každý rok se k němu hlásí
stále více institucí a stoupá
počet návštěvníků. Aktuální
přeh led né i n for mace jsou
uvedeny na webových stránkách
http://www.cz-museums.cz/
web/festival_muzejnich_noci/
titulni.
 Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 382,
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

působností, který následně podal návrhy na úpravu rozpočtu OŠMS.
V souvislosti s cílenou podporou společného vzdělávání byly ze
strany MŠMT do konce března provedeny tři úpravy rozpočtu
přímých výdajů v celkové výši 17 132 889 Kč. Následně OŠMS tyto
prostředky rozepsal příslušným školám, které vykázaly poskytování
podpůrných opatření.
K 31. březnu 2017 tedy činí objem přímých výdajů na vzdělávání
celkem 4 568 685 114 Kč.
Z této částky bylo rozepsáno celkem 4 532 694 882 Kč, v tom školám
a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina celkem 1 226
940 655 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi
celkem 3 305 754 227 Kč.
Zbývající částka ve výši 35 990 232 Kč je zatím v souladu s metodikou MŠMT nerozepsána v rezervě.
Více informací lze nalézt na Školském portále v sekci Ekonomika
školství – Rozpočet přímých NIV.
 Vlachová Alena, odbor školství, mládeže a sportu,
tel.: 564 602 937, e-mail: vlachova.a@kr-vysocina.cz

PELHŘIMOV 19. 5., 17.00–22.00
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 26. 5.,
17.00–22.00, Horácká galerie
v Novém Městě na Moravě

2017

číslo 5/2017

XIII. FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ 2017
JIHLAVA 26. 5., 17.00–22.00
Muzeum Vysočiny Jihlava
a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
HAVLÍČKŮV BROD 2. 6.,
17.00–24.00 (muzeum), 18.00–24.00 (galerie)
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
16.30

JůliDáda show

POŘÁDÁ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY
Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 2. 6.,
19.00–21.00, Muzeum řemesel M. Budějovice
TŘEBÍČ 9. 6.,
18.00–23.00, Muzeum Vysočiny Třebíč
Festival muzejních nocí 2017 pořádá
Asociace muzeí a galerií České republiky
s podporou Ministerstva kultury ČR.

www.muzejninoc.cz

číslo 5/2017
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WORKSHOP MINISTERSTVA FINANCÍ ČR PRO
ZÁSTUPCE MĚST A OBCÍ V KRAJI VYSOČINA
Ministerstvo financí ČR se
obrátilo na Krajský úřad Kraje
Vysočina s prosbou o spolupráci při pořádání workshopů
pro zástupce obcí v roce 2017.

Hlavním tématem workshopů
budou principy nového zákona
o řízení a kontrole veřejných
financí. Tento návrh (podle
stavu k 11. dubnu 2017) prošel

prvním čtením v Poslanecké
sněmov ně Pa rla ment u ČR
a byl přikázán k projednání
vybraným výborům PSP. Jde
o sněmovní tisk č. 1001/0. Nový

zákon o řízení a kontrole veřejných financí by měl nahradit
stávající Zákon č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole.

Šentrální harmonizační jednotka pořádá

Workshopy
Ministerstva financí
pro zástupce měst a obcí
Ministerstvo financí nabízí zástupcům obcí možnost školení v oblasti řízení a kontroly veřejných
financíV Tyto workshopy jsou určeny především starostům a zaměstnancům obecních úřadů –napřV
účetnímZ interním auditorůmZ kontrolorůmK a měly by pomoci k lepší orientaci v legislativních
požadavcíchZ které jsouSbudou na obce kladenyV Šílem workshopů bude také ukázatZ jak naplnit
zákonné požadavky takZ aby se staly nástrojem při řízení obceV

Na co se můžete těšit?
• Představení principů návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí
• Principy 3E
• Metodika řízení rizik
• Výstupy z analýzy systému kontrol –kdo a za jakých podmínek může kontrolovat obecK
• Kontrolní řád –jaká jsou práva a povinnosti obce v průběhu kontrolyK
• ŠOSO –rámec pro vnitřní kontrolní systémK
• 6plikace na vizualizaci hospodaření obcí –využívání dat ve veřejné správěK

Workshopy budou v roce 2017 realizovány v těchto termínech:
duben – obce a města Karlovarského kraje
květen – obce a města MoravskoslezskéhoZ Plzeňského a Olomouckého kraje
červen – obce a města Zlínského a Jihočeského kraje
červenec – obce a města Pardubického a Jihomoravského kraje
srpen – obce a města Kraje VysočinaZ Středočeského kraje a městské části
hlV města Prahy –částK
září – obce a města Libereckého krajeZ Středočeského kraje a městské části
hlV města Prahy –částK
říjen – obce a města Ústeckého a Královehradeckého kraje
Školení povedou zaměstnanci Šentrální harmonizační jednotky Ministerstva financíV
Workshopy jsou bez účastnického poplatkuV
Města a obce budou vždy včas obeslány pozvánkouV

Kontakty
emailR workshopyCHJ@mfcr.cz
Další informaceR IngV Radka KapounováZ telVR •AD LEE :WI

číslo 5/2017
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ZÁSADY MA21 A ZDRAVÍ 2020 V ROCE 2017
PODPOŘÍ PRVNÍCH 51 PROJEKTŮ
„Finanční podpora je určena
pro realizátory místní Agendy
21 a školy v Národní síti škol
podporujících zdraví na území
našeho regionu. V Kraji Vysočina je tradičně nejvyšší počet
těchto realizátorů a Zdravých
škol v rámci celé České republiky,“ uvedl Martin Hyský,
politik Projektu Zdravý Kraj
Vysočina a MA21.
V roce 2017 je alokováno na
Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací
na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21
a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina
2 800 tis. Kč. Finanční podpora
směřuje na aktivity související

nejen se zdravým životním
stylem a zlepšováním životního
prostředí, ale také se zkvalitňováním činnosti veřejné správy
vůči občanům.
V prvním kole příjmu žádostí
bylo přijato 51 žádostí o dotaci
v celkové výši 2 704 196 Kč.
Rada Kraje Vysočina rozhodla
na svém jednání dne 14. 3. 2017
poskytnout dotaci 33 žadatelům
z řad Zdravých škol, mikroregionů, MAS a nestátních
neziskových organizací. Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 28.
3. 2017 poskytnout dotaci pro
18 obcí a měst.
Termín uzávěrky druhého kola
příjmu žádostí je 16. května

2017. Žádosti přijaté ve druhém
kole mohou být podpořeny do
vyčerpání celkové alokace.
Účelem poskytnutí dotací je
podpora strategického řízení,
zajištění osvětových kampaní,
pořádání výstav, prezentací
a vzdělávání k udržitelnému
roz voji, míst ní Agendě 21
a podpoře zdraví obyvatel,
pořádání kulatých stolů, veřejných fór a uplatňování metod
a nástrojů přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování
rozvoje.
Takzvané Zdravé školy realizují
projekty zaměřené na zavádění
principů zdravého životního
stylu do škol, činnost dětských

zastupitelstev, žákovských či
studentských parlamentů, sportovní aktivity žáků, osvětu
v oblasti zdraví a správné
výživy, prevence úrazů, ochrany
životního prostředí aj.
Podmínky čerpání dotací jsou
uvedeny na http://www.kr-vysocina.cz/zasady-ma21-a-zdravi2020-na-rok-2017/d-4077583/
p1=8673.
 Jana Böhmová,
koordinátorka Projektu Zdravý
Kraj Vysočina a MA21,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 586, e-mail:
bohmova.jana@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Zastupitelé ÚSC
V částce 39/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 5. 4. 2017 byl pod
č. 99 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zákon
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
Novela zákona si klade za cíl nově
a komplexně řešit problematiku
odměňování a souvisejících právních poměrů členů zastupitelstev
ÚSC. Zákon rozděluje obce a kraje
do nových velikostních kategorií,
stanovuje odměny zpravidla na
celé volební období, omezuje možnost kumulace odměn při výkonu
více funkcí, sjednocuje právní
úpravu odchodného, zakotvuje
možnost poskytovat mimořádné
odměny (a naopak zakazuje dary
v souvislosti s výkonem funkce),
nově upravuje dovolenou a možnost jejího proplacení pro uvolněné členy zastupitelstev. Zákon
rovněž potvrdil, že odpovědnost
člena zastupitelstva ÚSC za škodu,
kterou způsobil ÚSC v souvislosti

s výkonem funkce, se řídí zákoníkem práce. Prováděcí právní předpis stanovuje tabulku s hodnotami
odměn pro jednotlivé kategorie
členů zastupitelstev.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Kantoři
V částce 39/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 5. 4. 2017 byl pod
č. 101 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Cílem návrhu je zlepšit financování regionálního školství. Nově
budou příjmy škol a školských
zařízení odrážet skutečný počet
pedagogických pracovníků
(rozhodující nebude pouze počet
žáků), přičemž zákon odstraňuje
nedůvodné rozdíly mezi jednotlivými VÚSC. Novela zákona se
netýká financování soukromých
a církevních škol. Zákon rovněž
zavádí odlišný systém normativního financování pedagogické
práce ve vybraných druzích škol
a vybraných typech školských

zařízení zřizovaných ÚSC.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2018 (část dnem vyhlášení,
část 1. 9. 2017, část 1. 9. 2020).

vyhlášky provádějící volební
zákony.
Zákon a vyhláška nabývají účinnosti dnem 13. 4. 2017.

Střet zájmů
V částce 28/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 3. 2017 byla pod
č. 79 publikována vyhláška
o stanovení struktury a formátu
oznámení podle zákona o střetu
zájmů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2017.
O3 vrstva
V částce 34/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 3. 2017 byl pod
č. 89 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 73/2012 Sb.,
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných
skleníkových plynech.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 4. 2017.

Mezinárodní spolupráce při
správě daní
V částce 36/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 3. 2017 byl pod
č. 92 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 164/2013 Sb.,
o mezinárodní spolupráci při
správě daní a o změně dalších
souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 105/2016 Sb., kter ým se
mění některé zákony v oblasti
mezinárodní spolupráce při
správě daní a zrušuje se zákon
č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se
Spojenými státy americkými pro
účely správy daní.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 4. 2017.

Volby
V částce 35/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 3. 2017 byl pod
č. 90 publikován zákon, kterým se mění volební zákony
a některé další zákony, a pod
č. 91 vyhláška, kterou se mění

Pracanti
V částce 36/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 3. 2017 byl pod
č. 93 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, zákon
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č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.
4. 2017 (část 1. 7. 2017).
Hmotná nouze
V částce 39/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 5. 4. 2017 byl pod
č. 98 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 6. 2017 (část 20. 4. 2017).
Transplantace
V částce 39/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 5. 4. 2017 byl pod
č. 100 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 285/2002 Sb.,
o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně
některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
29. 4. 2017.
Autor
V částce 39/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 5. 4. 2017 byl pod

ZPRAVODAJ
č. 102 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
20. 4. 2017.
POZE
V částce 39/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 5. 4. 2017 byl pod
č. 103 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Kyberbezpečnost
V částce 39/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 5. 4. 2017 byl pod
č. 104 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000
Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon
č. 181/2014 Sb., o kybernetické
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé
další zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2017.

Smog
V částce 30/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 22. 3. 2017 byla pod
č. 83 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012
Sb., o způsobu posuzování
a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování
veřejnosti o úrovni znečištění
a při smogových situacích.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 4. 2017.
Registrace vozidel
V částce 31/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 27. 3. 2017 byla pod
č. 86 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014
Sb., o registraci vozidel, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 11. 4. 2017.
Katastrální vyhláška
V částce 32/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 3. 2017 byla pod
č. 87 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 4. 2017.
Vínečko bílé
V částce 33/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 3. 2017 byla
pod č. 88 publikována vyhláška
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o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví
a vinařství.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 4. 2017.
Částky nákladů řízení
V částce 41/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 7. 4. 2017 byla pod
č. 112 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005
Sb., o rozsahu hotových výdajů
a ušlého výdělku, které správní
orgán hradí jiným osobám, a o
výši paušální částky nákladů
řízení.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2017.
Mléko do škol
V částce 27/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 3. 2017 bylo pod
č. 74 publikováno nařízení vlády
o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory
na dodávky ovoce, zeleniny,
mléka a výrobků z nich do škol
a o změně některých souvisejících nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 15. 3. 2017 (část 1. 9. 2020).
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu,
tel.: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2017 konaného dne 28. 3. 2017
Usnesení 0076/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0079/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0077/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Miloše
Hrůzu a PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka ověřovateli zápisu ze
zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2017.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0080/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu
ZK-02-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0078/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0081/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
udělit Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
za rok 2016 dle materiálu ZK-02-2017-05, př. 2.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 10. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0082/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 –
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), dobročinnému fondu
ViZa dle materiálu ZK-02-2017-06, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor,
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0083/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci Obci Herálec, IČ: 00294306, ve výši 500 000 Kč
a Městysi Havlíčkova Borová, IČ: 00267431, ve výši 500 000 Kč
na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu
ZK-02-2017-07, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu
ZK-02-2017-07, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve
zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část, o částku 1 000 000 Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0084/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, neinvestiční dotaci SH ČMS – Krajské
sdružení hasičů Kraje Vysočina, IČ: 86553216, ve výši 1 850 000 Kč
dle materiálu ZK-02-2017-08, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-02-2017-08, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření
v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část, spočívající ve zvýšení běžných výdajů o částku
150 000 Kč při současném snížení ostatních výdajů (ÚZ 00150)
o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0085/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši
4 800 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení
jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-02-2017-09, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-02-2017-09, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, o částku 4 800 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
4 800 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0086/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na
realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje
Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-02-2017-10, př. 1, rozhoduje * poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana
a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti veřejného pořádku, na realizaci
projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina
na rok 2017 dle materiálu ZK-02-2017-10, př. 2, na základě smluv
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2017-10, př. 3 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2017-10, př. 3.
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odpovědnost: OSH, EO, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0087/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce
2017 dle materiálů ZK-02-2017-11, př. 1, a ZK-02-2017-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0088/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje cenu
Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina osobnostem dle materiálu ZK-02-2017-12, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 10 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0089/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-02-2017-13, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0090/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci při poskytování mezistátní spolupráce zdravotnické záchranné služby mezi Jihočeským krajem,
Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem
dle materiálu ZK-02-2017-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0091/02/2017/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 zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč,
příspěvkové organizace, termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0092/02/2017/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených
s realizací akcí RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do
NMR, Zdravotnické technologie a vybavení a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO Nemocnice Třebíč,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-16, př. 6,
schvaluje * převod finančních prostředků ve výši 189 340 000 Kč
z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na
rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, za
účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 189 340 000 Kč s určením pro
Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování
celkových výdajů spojených s realizací akcí RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR, Zdravotnické technologie a vybavení
a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO *
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví,
§ 3522 – Ostatní nemocnice, o částku 35 200 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 35 200
000 Kč * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku
10 000 000 Kč a Investiční příspěvek o částku 25 200 000 Kč
u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, s určením na úhradu
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části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů
schválených akcí RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do
NMR, Zdravotnické technologie a vybavení a části výdajů určených
na pořízení ostatního vybavení PCHO.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka
Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0093/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6402 – Finanční
vypořádání minulých let, položka 2229 – Ostatní přijaté vratky
transferů) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje
a majetek kraje) rozpočtu kraje o částku 2 800 000 Kč.
odpovědnost: OAPŘ, OE, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0094/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve
výši 1 692 040 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského
úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 638/2016 ze dne 6. 1. 2016 Městysu
Batelov se sídlem nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČ: 00285595.
odpovědnost: odbor kontroly, odbor životního prostředí a zemědělství, termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0095/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina
za období leden–prosinec 2016 dle materiálu ZK-02-2017-19, př. 1.
odpovědnost: EO, termín: 31. 03. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0096/02/2017/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 0097/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1386/7 o výměře 11 m2 a par. č. 1386/8
o výměře 2 m 2, oddělené geometrickým plánem č. 303-353/2016
z pozemku par. č. 1386/1 v k. ú. a obci Brzkov, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Obce Brzkov, schvaluje dodatek č. 1532
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0098/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem díl a o výměře 770 m2, oddělený geometrickým plánem č. 402-464/2016 z pozemku par. č. 1520/1 v k. ú. a obci Netín
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Netín, schvaluje
dodatek č. 1533 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-22,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0099/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1019/14 o výměře 1 606 m2 a par.
č. 1019/15 o výměře 76 m2, oddělené z pozemku par. č. 1019/4,
a pozemky par. č. 1033/7 o výměře 174 m2 a par. č. 1033/8 o výměře
191 m2, oddělené z pozemku par. č. 1033/1, všechny dle geometrického plánu č. 691-59/2016 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Herálec, schvaluje
dodatek č. 1534 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-23,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0100/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2203/6 o výměře 15 m 2, oddělený
geometrickým plánem č. 610-46/2016 z pozemku par. č. 2203/1
v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Městyse Ostrov nad Oslavou, schvaluje dodatek
č. 1535 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0101/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky par. č. 1692 – zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště, o výměře 791 m 2, par. č. 1411 – zastavěná plocha
a nádvoří, zbořeniště, o výměře 578 m2, par. č. 2433/10 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 1 192 m2, par. č. 2433/16 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m2 a par. č. 3462/11 – ostatní plocha,
silnice, o výměře 111 m 2, vše v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Města Pelhřimov * nabýt darem pozemky
par. č. 2413/6 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře
9 988 m2, par. č. 2413/148 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
206 m2, par. č. 2413/149 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
375 m2, par. č. 2413/228 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
206 m2 a par. č. 2413/256 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
331 m 2, vše v k. ú. Pelhřimov, z vlastnictví Města Pelhřimov do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1536 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2017-25, př. 4 * dodatek č. 1537
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-25, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0102/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o uzavření
smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod úseku silnice
III/4062 od křižovatky se silnicí II/602 (uzlový bod A037 – křižovatka ulic Žižkova a Wolkerova) po křižovatku s místní komunikací
na pozemku par. č. 832/1 v k. ú. Popice u Jihlavy včetně všech
součástí a příslušenství, rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí
darovací smlouvě dle materiálu ZK-02-2017-26, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 14. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0103/02/2017/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
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zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0104/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem * pozemky par. č. 1015/12 o výměře 13 m2, par.
č. 1015/13 o výměře 7 m2, par. č. 1015/14 o výměře 113 m2 a par.
č. 1015/15 o výměře 79 m 2 oddělené z pozemku par. č. 1015/1
a pozemky par. č. 1083/2 o výměře 12 m2, par. č. 1083/3 o výměře
3 m2, par. č. 1083/4 o výměře 42 m2 a par. č. 1083/5 o výměře 6 m2
oddělené z pozemku par. č. 1083, všechny dle geometrického
plánu č. 577-23/2015 * pozemky par. č. 1015/16 o výměře 52 m2,
par. č. 1015/17 o výměře 251 m2, par. č. 1015/18 o výměře 61 m2,
par. č. 1015/19 o výměře 235 m2, par. č. 1015/20 o výměře 178 m2
a par. č. 1015/21 o výměře 23 m2 oddělené z pozemku par. č. 1015/1,
všechny dle geometrického plánu č. 578-24/2015, všechny v k. ú.
a obci Sněžné, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse
Sněžné, schvaluje dodatek č. 1538 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2017-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0105/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602
Jihlava – JV obchvat v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle
materiálu ZK-02-2017-29, př. 1, od vlastníků pozemků vedených
v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0106/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2742/9 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 39 m2 v k. ú. a obci Hodice z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Obce Hodice, schvaluje dodatek 1539 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2017-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0107/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1540 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0108/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
zrušit usnesení 0109/02/2013/ZK.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0109/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0225/03/2015/ZK ze dne 12. 5. 2016 tak, že v usnesení se ruší text * Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést darem
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 4, v k. ú.
Větrný Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse
Větrný Jeníkov * nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu
ZK-03-2015-51, př. 5, v k. ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví Městyse
Větrný Jeníkov do vlastnictví Kraje Vysočina.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0110/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0587/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2015 tak, že
text * Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky od
vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní
smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu
ZK-07-2015-21, př. 1, za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/
m 2 se nahrazuje textem * Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí
v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina
v rozsahu dle materiálu ZK-02-2017-35, př. 1, za dohodnutou kupní
cenu ve výši 100 Kč/m 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0111/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina
k pozemkům uvedeným v materiálu ZK-02-2017-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0112/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina z vlastnictví Statutárního
města Jihlava koupí pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle
materiálu ZK-02-2017-37, př. 1 * rozhodnout nabýt do vlastnictví
Kraje Vysočina z vlastnictví Statutárního města Jihlava darem
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2017-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0113/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2327/9 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 261 m 2, oddělený z pozemku par. č. 2327/1
dle GP č. 2329-103/2016, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou,
schvaluje dodatek 1541 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-022017-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0114/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina
a obcí Světnov na část pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov
zastavěnou chodníkem, ve které se Kraj Vysočina zaváže převést
část pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov zastavěnou chodníkem do vlastnictví Obce Světnov a Obec Světnov se zaváže tuto
část převzít.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0115/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3187/9 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 314 m 2 a par. č. 3187/10 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 1 292 m 2 v k. ú. Dolní Město oddělené
GP č. 681-923/2016 z pozemku par. č. 3187/1 z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Obce Dolní Město, schvaluje dodatek č. 1542 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
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Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-201740, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0116/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3927/6 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 17 m2, par. č. 3927/7 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 2 m2, oba oddělené z pozemku par. č. 3927/1, a dále pozemek par. č. 2961/4 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m2
oddělený z pozemku par. č. 2961/1 v k. ú. Nové Město na Moravě
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Nové Město na
Moravě, schvaluje dodatek č. 1543 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2017-41, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0117/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 700/5 o výměře 61 m2, oddělený geometrickým plánem č. 205-200/2016 z pozemku par. č. 700 v k. ú.
a obci Sejřek, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce
Sejřek, schvaluje dodatek 1544 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2017-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0118/02/2017/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 0119/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění
realizace akce II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat dle materiálu
ZK-02-2017-45, př. 1.
odpovědnost: OM, ODSH, termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0120/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje akceptuje
realizované řešení schválené usnesením 0399/05/2016/ZK i přes
pozdější zaslání dohodnuté částky, rozhoduje upustit od vymáhání pohledávky ve výši 3 041 000 Kč, přičemž nevymáhání
pohledávky ve výši 3 041 000 Kč za společností Kooperativa
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, je poskytováno jako
podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis ke
dni schválení tohoto usnesení.
odpovědnost: OM, termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Usnesení 0121/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Žďár nad
Sázavou na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina
na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající
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zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemek par. č. 774/90
– orná půda o výměře 1 741 m 2 v k. ú. Zámek Žďár oddělený
z pozemku par. č. 774/3 – orná půda v k. ú. Zámek Žďár a obci
Žďár nad Sázavou dle GP č. 837-119/2016 za dohodnutou kupní
cenu ve výši 2 250 Kč/m2 + DPH, což představuje celkovou kupní
cenu 4 739 873 Kč podle současné sazby DPH, a budoucí kupující
se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví
koupit.
odpovědnost: OM, termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 5, zdrželi se 3.
Usnesení 0122/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a investorem Cng Credit, s. r. o., dle materiálu ZK-022017-46, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 1. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0123/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku
2016 v celkové výši 88 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017,
kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, na pokrytí zvýšených nákladů
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
spojených s údržbou silnic v zimním období 2016/2017 a na opravy
silnic po zimní sezoně * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek
na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, pro rok 2017 o celkovou částku 88 000 000 Kč, z toho *
na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje
Vysočina v zimním období 2016/2017 částka 38 000 000 Kč * na
zajištění oprav po zimě dle seznamu ZK-02-2017-47, př. 4, částka
50 000 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 6, zdrželi se 3.
Usnesení 0124/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje pověřuje
Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, podáním žádosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 a uzavřením smlouvy se Státním fondem
dopravní infrastruktury na poskytnutí finančních prostředků dle
materiálu ZK-02-2017-90, př. 1, prohlašuje skutečnosti uvedené
v materiálech ZK-02-2017-90, př. 2, a ZK-02-2017-90, př. 3, schvaluje rozpis akcí financovaných z rozpočtu SFDI, který je přílohou
materiálu ZK-02-2017-90, př. 4.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0125/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti
kultury, pořadateli krajské postupové přehlídky ve výši 30 000 Kč
dle materiálu ZK-02-2017-48, př. 3, v souladu s Pravidly Rady
Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního
umění č. 06/16 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-02-2017-48, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0126/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr
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tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálu ZK-022017-49, př. 2, rozhoduje udělit titul Mistr tradiční rukodělné
výroby Kraje Vysočina Haně Šmikmátorové dle materiálu ZK-022017-49, př. 3, Jindřichu Tomanovi dle materiálu ZK-02-2017-49,
př. 4, a Jindřichu Holubovi dle materiálu ZK-02-2017-49, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace,
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

odpovědnost: OSV, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0127/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace na oslavy obcí z kapitoly Kultura, § 3399 – Ostatní
záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, v celkové výši 1
000 000 Kč v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na oslavy obcí žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2017-50, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle
materiálu ZK-02-2017-50, př. 4 * neposkytnout dotace v souladu se
Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
oslavy obcí žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2017-50, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0133/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok
2017 dle materiálu ZK-02-2017-56, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0128/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje
Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi
a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci
27. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0129/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek,
v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení,
ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu ZK-02-2017-52, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle
materiálu ZK-02-2017-52, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0130/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 – Ostatní
služby a činnosti v oblasti sociální péče, ve výši 5 995 000 Kč na
provozování domácí hospicové péče dle materiálu ZK-02-2017-53,
př. 1 * uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-022017-53, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0131/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní
záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ve výši
3 000 000 Kč jednotlivým poskytovatelům programů primární
prevence dle materiálu ZK-02-2017-54, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-201754, př. 2.

Usnesení 0132/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování
do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015
č. 06/15 dle materiálu ZK-02-2017-55, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0134/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým
na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2017 dle materiálu
ZK-02-2017-57, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0135/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, spolku SLEPÍŠI
– sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy
techniky modelování pro zdravotně postižené, IČ: 64327892, ve
výši 387 000 Kč na realizaci projektu ALITER – nástroj pro vnitřní
transformaci sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu
ZK-02-2017-58, př. 3 * uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-02-2017-58, př. 3.
odpovědnost: OSV, OE, termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0136/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje cenu
Podnik přátelský rodině 2016 v jednotlivých kategoriích dle materiálu ZK-02-2017-91, př. 2.
odpovědnost: OSV, termín: 18. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0137/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o přípravě investiční akce Domov Ždírec – pracoviště
Jihlava dle materiálů ZK-02-2017-92, př. 1, a ZK-02-2017-92, př. 2,
schvaluje závazek kraje zabezpečit vlastní zdroje a finanční spoluúčast Kraje Vysočina na akci Domov Ždírec – pracoviště Jihlava
ve výši min. 25 % nákladů akce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0138/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení
č. 0041/01/2017/ZK v rozsahu, ve kterém byla poskytnuta dotace
poskytovateli sociálních služeb ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ
LIDEM S AUTISMEM – APLA – Vysočina, o. s., IČ: 26652935,
schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle
materiálu ZK-02-2017-93, př. 1, rozhoduje * poskytnout dotaci
pro poskytovatele sociálních služeb INTEGRAČNÍ CENTRUM
SASOV, z. ú, IČ: 26652935, dle materiálu ZK-02-2017-93, př. 1 *
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uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM
SASOV, z. ú, IČ: 26652935, dle materiálu ZK-02-2017-93, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0139/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program
na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2017-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0140/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01813.0001
dle materiálu ZK-02-2017-61, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0141/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se
zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním na období leden–srpen 2017 (Modul A) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle
materiálu ZK-02-2017-62, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0142/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Podpora vzdělávání cizinců ve školách – Modul C) Zajištění
bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob
se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v roce
2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení dle materiálu ZK-02-2017-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0143/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence
Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve
výši 2 862 040 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu
Jihlava ve výši 2 914 800 Kč na rok 2017 na realizaci Rozvojového
programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0144/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se
zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním na období leden–srpen 2017 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle
materiálu ZK-02-2017-65, př. 1.
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odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0145/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového
programu na podporu školních psychologů a školních speciálních
pedagogů ve školách na období leden–srpen 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu
ZK-02-2017-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0146/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu
Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období
1.–8. měsíc roku 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu ZK-02-2017-67, př. 2, a právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle tabulky
2 materiálu ZK-02-2017-67, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0147/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši
1 370 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-02-2017-68, př. 1,
na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných
a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2017.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0148/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421
– Využití volného času dětí a mládeže, na dofinancování soutěží
a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT organizaci Active – středisko volného času, příspěvkové organizaci, dle
tabulky č. 4 materiálu ZK-02-2017-69, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvu dle materiálu ZK-02-2017-69, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0149/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419
– Ostatní tělovýchovná činnost, ve výši 450 000 Kč HC Dukla
Jihlava, s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČ: 25514750
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2017-71,
př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0150/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, o částku
536 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná
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rezerva, o částku 536 000 Kč na podporu zajištění vzdělávání žáků
a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi, rozhoduje poskytnout dary v celkové výši 5
616 000 Kč obcím dle materiálu ZK-02-2017-73, př. 2, na základě
vzorové darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2017-73, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0151/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dary obcím v celkové
výši 7 735 tis. Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 –
Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304), dle materiálu ZK-022017-74, př. 2, na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu
ZK-02-2017-74, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0152/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský
domov, Senožaty 199, dle materiálu ZK-02-2017-59, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 28. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0153/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o Krajském akčním plánu.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. března zveřejnit a zaslat
MŠMT ČR ke schválení
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.
Usnesení 0154/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost,
o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka
Nespecifikovaná rezerva, o částku 200 000 Kč * poskytnout dar ve
výši 200 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí se sídlem
Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČ: 75070961, dle materiálu
ZK-02-2017-72, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení 0155/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016
dle materiálu ZK-02-2017-75, př. 1, a shrnutí výroční zprávy dle
materiálu ZK-02-2017-75, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce března 2017 odeslat na
MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0156/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina dle
materiálu ZK-02-2017-76, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: trvale
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0157/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 – Ostatní
záležitosti zahraničního obchodu, na zajištění aktivit v rámci
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mezinárodní spolupráce s názvem Euroregion Dunaj–Vltava dle
materiálu ZK-02-2017-77, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-02-2017-77, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0158/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program
obnovy venkova Vysočiny, dotace obcím, na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-02-2017-78, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu
ZK-02-2017-78, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu
ZK-02-2017-78, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0159/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, spolku KOUS
Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČ: 22734686 ve výši 300
000 Kč za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2017-79, př. 2 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2017-79, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Usnesení 0160/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí dotace KOUS Vysočina, z. s., Žižkova
98, 586 01 Jihlava, IČ: 22734686, dle žádosti uvedené v materiálu
ZK-02-2017-80, př. 1, rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly
Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních
služeb a územního rozvoje, spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98,
586 01 Jihlava, IČ: 22734686, ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou
podporu za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2017-80, př. 1
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2017-80, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Usnesení 0161/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje,
Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina se sídlem Benešova
1256/13, 586 01 Jihlava, IČ: 70843252, na realizaci akce Veletrh
firem a práce Fortel 2017 ve výši 900 000 Kč dle materiálu ZK-022017-81, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-02-2017-81, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 28. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0162/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 –
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního
rozvoje, na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování
a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji
Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2017-82, př. 1,
za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2017-82, př. 2 * rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu
ZK-02-2017-82, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0163/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 17,2 mil. Kč na
zvláštní účty projektů uvedených v materiálu ZK-02-2017-83, př.
1, s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby
projektů, a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou
realizovány.
odpovědnost: ORR, OŽPZ, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0164/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace obcím, svazkům obcí a právnické osobě
z kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda, a § 2321 – Odvádění
a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na infrastrukturu
vodovodů a kanalizací v celkové výši 40 693 426 Kč dle materiálu
ZK-02-2017-84, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2017-84, př. 3 * neposkytnout
dotace obci z kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda, na
infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-02-201784, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0165/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Klenotnice Vysočiny 2017 dle materiálu
ZK-02-2017-85, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Klenotnice Vysočiny 2017 ve složení * ČSSD – Soňa Olivová (TR)
* KDU-ČSL – Petr Piáček (JI), Radek Pátek (ZR) * ODS – Rostislav
Novák (TR), Stanislav Jirků (JI) * KSČM – Petr Duba (JI), Pavel
Hodáč (PE) * SPV – Eva Požárová (JI), Zdeněk Navrátil (ZR) *
ANO 2011 – Marek Holoubek (HB) , Monika Duffková (PE) *
SPD + SPO – František Souček (ZR), Radek Koten (ZR) * Marii
Kružíkovou (JI, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového
programu Klenotnice Vysočiny 2017 * garantem grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017 odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu a zástupce garanta Bc. Ivanu Schallnerovou
s právem hlasovacím a Bc. Kláru Kotlíkovou s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0166/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Regionální kultura 2017 dle materiálu ZK-022017-86, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Regionální kultura 2017 ve složení * ČSSD – Milan Stránský
(HB), Alena Vidláková (ZR) * KDU-ČSL – Petr Kesl (PE), Josef
Dvořák (ZR) * ODS – Hana Ilečková (JI) * KSČM – Marek Nevoral
(TR), Helena Vrzalová (JI) * SPV – Petr Novotný (TR), Jaromíra
Hanáčková (TR) * ANO 2011 – Eva Šimečková (ZR), Václav
Novák (JI) * SPD + SPO – Jiří Kaštan (ZR), Tomáš Havlík (JI) *
Martinu Bártovou (TR, ODS) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Regionální kultura 2017 * garantem grantového
programu Regionální kultura 2017 odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu a zástupce garanta Ladislava Seidla s právem
hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním, pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
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odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0167/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Rozvoj vesnice 2017 dle materiálu ZK-022017-87, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Rozvoj vesnice 2017 ve složení * ČSSD – Jaroslav Bártl (JI),
Miloš Uchytil (HB) * KDU-ČSL – Josef Homolka (ZR), Miroslav
Vrbka (TR) * ODS – Petr Svoboda (HB), Zdeňka Švaříčková (JI)
* KSČM – Karel Moravec (HB), Roman Ondrušek (PE) * SPV –
Zdeněk Rajdlík (PE), Zdeněk Jirsa (JI) * ANO 2011 – František
Smažil (ZR) * SPD + SPO – Jana Krejčová (JI), Otomar Vašků
(PE) * Františka Nováka (PE, ANO 2011) předsedou řídicího
výboru grantového programu Rozvoj vesnice 2017 * garantem
grantového programu Rozvoj vesnice 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: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0168/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Inovační vouchery 2017 dle materiálu ZK-022017-88, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Inovační vouchery 2017 ve složení * ČSSD – Marie Rubišarová
Medová (JI), Jaromír Pařík (PE) * KDU-ČSL – Tomáš Kučera
(ZR), Pavel Pípal (PE) * ODS – Petr Staněk (ZR), Jakub John (TR)
* KSČM – Milan Plodík (HB), Martin Limon (ZR) * SPV – Martin
Malina (PE) * ANO 2011 – Dalibor Pituch (JI), Ladislav Kubík
(ZR) * SPD + SPO – Oldřich Denemarek (JI), Tomáš Jančo (JI)
* Martina Mrkose (ZR, SPV) předsedou řídicího výboru grantového programu Inovační vouchery 2017 * garantem grantového
programu Inovační vouchery 2017 odbor regionálního rozvoje
a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím a doc.
RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D., s právem poradním, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0169/02/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Investujme v sociálních službách 2017dle
materiálu ZK-02-2017-89, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Investujme v sociálních službách 2017 ve složení
* ČSSD – Petr Běhunek (JI), Karel Borek (HB) * KDU-ČSL –
Lucie Lukšů (JI) * ODS – Václav Průša (HB), Hana Fexová (JI) *
KSČM – Kamil Vejvoda (ZR), Karel Dvořák (HB) * SPV – Pavlína
Zábranská (JI), Zdeňka Marková (ZR) * ANO 2011 – Petr Kotting
(HB), Magdaléna Skořepová (JI) * SPD + SPO – Jana Krejčová
(JI), Petr Paul (JI) * Pavlu Krejzlovou (ZR) předsedkyní řídicího
výboru grantového programu Investujme v sociálních službách
2017 * garantem grantového programu Investujme v sociálních
službách 2017 odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího
Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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PÁTEK 18.00 - 20.00
SHORT TRACK EXHIBICE
18.15 ŽENY
19.00 MUŽI
SOBOTA 10.00 - 23.00
CROSS COUNTRY OLYMPIC
10.00 MUŽI U23
13.15 ŽENY ELITE
NEDĚLE 10.00 - 16.00
CROSS COUNTRY OLYMPIC
10.00 ŽENY U23
14.15 MUŽI ELITE
DOPROVODNÝ PROGRAM
BIRELL MTB NIGHT RACE
(SOBOTA 21:00), NABITÁ EXPO
ZÓNA, CYKLO-ATRAKCE PRO
DĚTI I DOSPĚLÉ, EXHIBICE
DANNY MACASKILL (SOBOTA),
BIKE PARTY

ZAŽÍT SVĚŤÁK JE NEJVÍC!

FENOMENÁLNÍ
BIKE SHOW

VSTUPENKY
SOUTĚŽ

WWW.MTB2017NMNM.CZ/VSTUPENKY
WWWMTB2017NMNM.CZ/SOUTEZ/

/MTBNMNM/

/MTB_NMNM/

/MTB_NMNM/

YOUTUBE.COM/MTBNMNM

#MTBNMNM #UCIMTBWC
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