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INFORMACE K NOVELE ZÁKONA
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
S účinností od 1. 7. 2017 vstoupila v platnost
novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato
novela přináší změny zejména u místního
poplatku za povolení k vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále
jen „poplatek za povolení k vjezdu“), u místního
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek
za komunální odpad“) a dále pak u dalších níže
uvedených ustanovení, která jsou společná pro
všechny místní poplatky dle výše uvedeného
zákona.
U poplatku za povolení k vjezdu se mění sazba
poplatku (ust. § 10, odst. 3), a to z částky až
20 Kč za den na až 200 Kč za každý započatý
den. Zde platí účinnost od 1. 7. 2017.
Od poplatku za komunální odpad (ust. § 10b)
je nově osvobozena (ust. § 10b, odst. 3) pouze
fyzická osoba podle odstavce 1 písm. a), a tedy
ta, která má v obci trvalý pobyt nebo které byl
dle zákona upravujícího pobyt cizinců povolen
trvalý či přechodný pobyt. Toto osvobození se
již nevztahuje na fyzickou osobu podle odstavce
1 písm. b), a tedy osobu, jež má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba. Tato změna je účinná od

1. 1. 2018, a to z důvodu poplatkové povinnosti
trvající jeden kalendářní rok.
Dalšími změnami účinnými od 1. 1. 2018 jsou:
- ustanovení § 11 odst. 4 o možnosti uplatnit
kromě pořádkových pokut i pokuty za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy (např. při porušení
záznamní povinnosti u poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt a u poplatku z ubytovací kapacity
při odmítnutí vést evidenční knihu)
- ustanovení § 14 odst. 2 upravuje nově možnost
obce upravit obecně závaznou vyhláškou další
způsob placení a jemu odpovídající den platby
poplatku, než je způsob placení a den platby podle
daňového řádu
- ustanovení § 14a je nově doplněno o odstavec 4,
který upravuje zánik nároku na osvobození nebo
úlevu při nesplnění ohlašovací povinnosti
K problematice místních poplatků prezentuje
odpovědi na nejčastější dotazy a doporučení na
svých webových stránkách Ministerstvo financí:
www.mfcr.cz → Veřejný sektor → Daně Místní,
správní a soudní poplatky a Veřejný ochránce
práv: www.eso.ochrance.cz, www.ochrance.cz.
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NA ZIMU JSME PŘIPRAVENI,
HLÁSÍ VYSOČINŠTÍ SILNIČÁŘI.

VE SKLADECH JE 87 TISÍC TUN POSYPU
Krajští silničáři na Vysočině
v polovině listopadu na společné schůzce se zástupci
Integrovaného záchranného
systému Kraje Vysočina a zainteresovanými organizacemi
deklarovali připravenost na
zimu. Ve skladech napříč Vysočinou je připraveno 22 tisíc tun
soli a 65 tisíc tun posypového
inertu. Cestáři se budou v zimě
starat o zhruba 4,7 tisíce kilometrů silnice I. až III. třídy. Stále
platí, že pro jakoukoli zimní
údržbu silnic je klíčová také
ukázněnost řidičů.
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Sjízdnost vysočinských silnic
bude Krajská správa a údržba silnic Vysočina (dále jen
„KSÚSV“) zajišťovat 140 sypači, téměř třemi stovkami radlic
a šípových pluhů a dalšími mechanismy. Celý region je stejně
jako v minulosti rozdělen do
119 okruhů. Na místech s častou
tvorbou sněhových jazyků budou
umístěny sněhové zábrany. Už
nyní jsou kolem vybraných silnic
umísťovány tisíce sněhových
tyčí, krajští silničáři mají však
k dispozici také čtyři hlásiče
náledí a dvě meteostanice. „Ve

všech sypačích jsou umístěny
GPS s tím, že o pohybu mechanizace mají přehled nejen dispečeři na správě a údržbě silnic, ale
také dispečink krajských hasičů.
Ti tam přesně vědí, jak daleko je
údržba při hlášení mimořádných
událostí,“ popisuje radní Kraje
Vysočina pro oblast dopravy
a silničního hospodářství Jan
Hyliš. Novinkou je osazení teploměrů na radlice. S ohledem
na charakter inverzních zim
s pohybem a rychlými výkyvy
teplot kolem nula stupňů mají silničáři potřebu sledovat konkrétní
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hodnoty nejen na mostech, ale
i v údolích a na návětrných stranách silnic, a tak přizpůsobovat
údržbu konkrétním situacím.
Ještě před začátkem zimy obmění KSÚSV 16 traktorů a následně začátkem příštího roku
22 sypačů.

Změna oproti minulým zimním
obdobím nastane v případě silnice
I/38 z Jihlavy na Havlíčkův Brod
(přivaděč k dálnici D1). Sjízdnost tohoto úseku bude po celou
zimu zajišťovat Ředitelství silnic
a dálnic. Nově byla do udržovaných okruhů zahrnuta také nová

silnice I/34 Božejov–Ondřejov.
Zákonem stanovené zimní období, kdy silničáři zimní údržbu provádějí, začíná v listopadu a končí
v březnu. Reálně je však zimní
údržba zajišťována po celou dobu
skutečného zimního počasí a dle
konkrétní situace na vozovkách.

Telefonní spojení na dispečink
Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny je 567 117 100.
 Radim Schell,
odbor sekretariátu hejtmana
tel.: 564 602 320
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA HLEDÁ STÁŽISTY DO BRUSELU
Kraj Vysočina vypisuje výběrové řízení na neplacenou pozici stážisty v kanceláři zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu na adrese Rue
du Commerce 20–22, Brusel. Výběrové řízení se skládá ze dvou
částí – písemné a ústní. Písemnou část tvoří test ze znalostí reálií
Kraje Vysočina a Evropské unie. Ústní část proběhne v českém
a anglickém jazyce a prověří nejen všeobecné znalosti o aktuálním
dění v EU a v Kraji Vysočina, ale také protokolární znalosti a motivaci zájemce. Stážisté mohou obvykle čerpat grant z programu
Erasmus+ na aktivitu Mobilita studentů na praktickou stáž.
Termíny stáží:
Letní semestr akademického roku 2018/2019: jedna šestiměsíční
nebo dvě tříměsíční stáže v rozmezí leden až červenec 2019
Požadavky:
Student prezenčního bakalářského nebo magisterského studia.
Dobrá znalost anglického jazyka, znalost druhého cizího jazyka
výhodou.
Dobrá znalost reálií Evropské unie.
Dobrá znalost reálií Kraje Vysočina.

Znalost protokolu a reprezentativní vystupování.
Spolehlivost, chuť do práce, zodpovědnost, flexibilita,
samostatnost.
Podklady pro výběrové řízení:
Životopis v českém jazyce.
Motivační dopis v anglickém jazyce.
Potvrzení o studiu na vysoké škole.
Životopis a motivační dopis zasílejte v elektronické podobě
nejpozději do 20. prosince 2017 na e-mailovou adresu skala.j@
kr-vysocina.cz. Potvrzení o studiu na vysoké škole dodá zájemce
při písemné části výběrového řízení.
O termínu písemné a ústní části výběrového řízení budou zájemci
informováni po uvedeném datu k podání přihlášek.
Kontakt na zástupce Kraje Vysočina v Bruselu:
 Jan Skála, odbor sekretariátu hejtmana
tel.: +420 724 650 265
e-mail: skala.j@kr-vysocina.cz

DALŠÍ TŘI STUDENTI Z VYSOČINY
VYRAZILI STUDOVAT DO FRANCIE
Díky programu Rok v Champagne-Ardenne stráví tři středoškoláci z Vysočiny letošní
školní rok ve Francii, konkrétně v regionu Grand Est.
Barbora Stýblová z humpoleckého gymnázia nastoupila
do školy v Châlons-en-Champagne, administrativním centru
oblasti Champagne, Mikuláš
Festa ze stejné školy studuje
v malém městečku Joinville
uprostřed zalesněných kopců
a Adam Urban z třebíčského
gymnázia navštěvuje střední
školu ve městě Romilly-sur-Seine. „Od roku 2010 vyjelo
do Francie na roční středoškolské studium už dvanáct
studentů z Kraje Vysočina. Na
pokrytí části nákladů spojených
se studijním pobytem poskytuje

kraj stipendium ve výši 41 000
korun a peníze vyplácíme až po
úspěšném zakončení školního
roku,“ vysvětlila Jana Fialová,
radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu.
Barbora Stýblová:
Barbora ve Francii studuje
ekonomicko-sociální sekci,
a jak sama říká, první týdny ve
škole nebyly vůbec jednoduché.
Vše se však postupně zlepšilo,
v hodinách rozumí mnohem lépe
a v několika testech se jí podařilo uspět lépe než francouzským
spolužákům. Jejím nejoblíbenějším předmětem jsou sociální
a ekonomické vědy. Ve škole
ji příjemně překvapila aktivita
studentů v hodinách. Oblíbila
si francouzskou kuchyni a ve

volném čase s hostitelskou rodinou navštěvuje památky a různé
zajímavosti.
Mikuláš Festa:
Mikuláš navštěvuje všeobecný
první ročník a také měl zpočátku problém s pochopením
výkladu učitelů. Nyní už je
všechno v pořádku, a to i díky
spolužákům, kteří mu pomohli.
Podle jeho slov je roční pobyt
ve Francii příležitostí, jak
poznat nové prostředí, naučit
se samostatnosti a zdokonalit
se v cizím jazyku. Mikuláše ve
Franci překvapila organizace
výuky, kdy školní den končí
pozdě odpoledne, až kolem
18. hodiny. Ve volném čase se
Mikuláš věnuje učení, četbě
knih a časopisů.

Adam Urban:
Adam se zapsal stejně jako
Barbora na ekonomicko-sociální
sekci a studium probíhá lépe,
než před odjezdem čekal. Ze
všech předmětů ho nejvíce baví
ekonomie, protože v ní při výuce
spojují teorie s praxí. Naopak
výuka angličtiny je podle něho
na nižší úrovni než u nás. Adam
se snaží co nejvíce mluvit, aby
se rychle zdokonalil ve francouzštině. Lidé z jeho okolí
jsou zvědaví, odkud pochází,
a zajímají se o něho i obecně
o Českou republiku.
Program Rok v Champagne-Ardenne, který pořádá Kraj
Vysočina ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze
a Remešskou akademií, je určen
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pro žáky studující na střední
škole v Kraji Vysočina ve věku
15 až 17 let, kteří se rozhodnou rozvinout a zlepšit své
dovednosti ve francouzském
jazyce, prohloubit své mezikulturní znalosti, seznámit se
se způsobem života Francouzů
a prožít obohacující zkušenost.

Podmínkami jsou základní znalost francouzského jazyka, ale
zejména chuť, zájem a odhodlanost, samostatnost a podpora
ze strany rodičů. Studenti se učí
podle stejných osnov jako jejich
francouzští spolužáci, přes týden
bydlí na internátě, o víkendech
pak v hostitelské rodině.

Náklady na roční studijní pobyt
se pohybují kolem 110 000 Kč,
Kraj Vysočina žákům poskytuje roční stipendium ve výši
41 000 Kč. Studenti jsou do
programu každoročně vybíráni
na základě výběrového řízení.
Přihlášky pro následující
školní rok je možné podávat

do 28. února 2018. Více informací k programu Rok v Champagne-Ardenne získáte u kontaktu
uvedeného pod článkem.
 Jan Skála,
odbor sekretariátu hejtmana
tel.: 724 650 265
e-mail: skala.j@kr-vysocina.cz

TURISTICKÁ SEZONA
BYLA PRO KRAJSKÉ HRADY ÚSPĚŠNÁ
Poslední říjnový víkend byla ukončena letošní turistická sezona
na hradech Kámen a Roštejn. Tyto dva hrady jsou ve vlastnictví
Kraje Vysočina, ale spravují je krajská muzea. „Bezprostředně po
uzavření těchto objektů pro veřejnost byla vyhodnocena letošní
návštěvnost. U hradu Kámen se zvedla téměř o 600 osob, což
znamená mírný nárůst, který pozorujeme již čtvrtým rokem.
Kvůli probíhající rekonstrukci hradu Roštejn a s ní souvisejícímu zrušení prohlídkové trasy B došlo k očekávanému propadu
v návštěvnosti. Přesto příchozí neodradila mnohá omezení a tento
hrad se i přes pokles počtu návštěvníků opět zařadil mezi hojně
navštěvované objekty. Velké poděkování patří paní kastelánce
a ostatním muzejním pracovníkům, kteří si mnohdy sáhli až na
dno svých sil, ale přesto se jim podařilo udržet provoz i během
všech stavebních prací,“ uvedla Jana Fischerová, náměstkyně
pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.
V loňském roce zaznamenal hrad Roštejn historicky druhou nejvyšší návštěvnost expozic a výstav. Tehdy si vstupenku na trasy
A, B a věž zakoupilo 39 261 osob a celková návštěvnost v součtu
s exteriéry a kulturními akcemi činila více než 50 tisíc návštěvníků. A to i přesto, že byl Roštejn krátce v měsíci srpnu uzavřen
kvůli natáčení televizní pohádky Pravý rytíř, která se v televizi
vysílala vloni na Štědrý den. Letošní návštěvnost je o více než
deset tisíc lidí nižší, a i přesto čítá více než 38 tisíc osob – z toho
28 324 platících návštěvníků. „Jsme velmi potěšeni tím, že jsme
dosáhli takovýchto výsledků, neboť letošní sezona byla hodně
náročná. Hned s jejím začátkem byla na hradě započata realizace
projektu Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic, která je
finančně podpořena z programu IROP. Museli jsme kompletně
vyklidit trasu B a otevřena zůstala pouze věž a klasická hradní
trasa A. Navíc v průběhu sezony došlo k omezení servisu pro
návštěvníky, kteří nemohli parkovat v prostoru před hradem,
omezen byl volný pohyb po nádvoří a v souvislosti se stavebními
pracemi byl v areálu objektu zvýšen hluk. A k tomu se hrad potýkal s nedostatkem vody,“ uvedla kastelánka hradu Roštejn Kateřina
Rozinková. I přes tyto komplikace se podařilo zrealizovat velké
množství kulturních akcí, a to například víkendové divadelní či
noční prohlídky a koncerty. Konaly se zde též svatby. V současné
době se již také stěhuje a vyklízí věž a zároveň prohlídková trasa
A tak, aby zde rovněž mohly začít stavební práce obdobně jako na
trase B, která se rekonstruovala letos a na níž počátkem příštího
roku proběhne instalace první části nových expozic. Otevřena

by měla být začátkem letních měsíců roku 2018. Tematicky bude
věnována přírodě, lesu a myslivosti a povede přes ochozy, hradní
kapli a botanický sál. Nově pak bude otevřena také věž, jež bude
alternativou pro návštěvníky s omezenými časovými možnostmi,
kteří nemají zájem o prohlídku hradních interiérů, ale přesto se
chtějí dozvědět něco málo o poutavé historii daného místa. Ve věži
budou instalovány rovněž sbírkové předměty a pořádat se tu budou
i výstavy. Také v příští sezoně nabídne hrad spoustu zajímavých
kulturních akcí, a proto doporučujeme sledovat webové stránky
www.hrad-rostejn.cz.
Hrad Kámen postupnými kroky usiluje o navrácení svého renomé,
kterému se těšil zejména v 80. letech minulého století, a poslední
roky se mu to skutečně daří. V letošním roce sem zavítalo 18 626
návštěvníků, což je oproti loňsku o tři procenta více. I hrad Kámen
v průběhu letošní sezony doznal několika změn, které návštěvníkům zpříjemnily pobyt. Ze dřevěného stánku na nádvoří byla do
hradních vnitřních prostor přestěhována pokladna, v níž se našlo
i místo na odkládací uzamykatelné boxy a odpočinkovou zónu.
Na místnost s pokladnou navázal výstavní prostor, který je volně
přístupný a který evokuje hradní atmosféru. Přesto mezi hlavní
priority hradu nadále patří vybudování moderního návštěvnického
centra, jež svým návštěvníkům poskytne komfort a zázemí odpovídající současné době, a vytvoření nových interaktivních expozic
s tím, že jedna trasa bude stále věnována tématu jednostopých
vozidel. Právě díky motocyklům je hrad Kámen vyhledávaným
cílem výletníků, a to nejenom těch motorizovaných. Vystavené
motocykly se průběžně obměňují a Kraj Vysočina svoji sbírku
postupně rozšiřuje. Pokud vám v garáži zabírá místo nějaký zajímavý stroj nebo veterán, doporučujeme oslovit ředitele Muzea
Vysočiny Pelhřimov Ondřeje Hájka, který se s vámi domluví na
možnosti výpůjčky či odkupu. O vašeho miláčka tak bude dobře
postaráno, neboť bude v odborných rukách a vystaven v zabezpečených expozicích, a navíc potěší další návštěvníky. Pro bližší
informace ke hradu Kámen zavítejte na webové stránky www.
hradkamen.cz, na kterých jsou průběžně zveřejňovány aktuální
informace.
 Jana Komínová,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
tel.: 564 602 249
e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz
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HLASUJTE PRO VYSOČINU A ROZHODNĚTE
O VÍTĚZSTVÍ V ANKETĚ KRAJ MÉHO SRDCE
Vysočina je jako stvořená pro
letní dovolenou, pěší turistiku,
zimní dovolenou nebo třeba
výlety s dětmi. Její krásy mohou
všichni zájemci až do 31. ledna
2018 ocenit v anketě Kraj mého
srdce. Hlasovat je možné na
turistickém portálu www.kampocesku.cz a Vysočinu zvolit
hned v deseti kategoriích. „V
posledním ročníku získala Vysočina pět medailových pozic – lidé
rozhodli o tom, že jsou u nás
skvělé podmínky pro letní dovolenou, pěší turistiku, cykloturistiku, zimní dovolenou a na své
si přijdou i milovníci koňských
stezek,“ pochvaluje si ředitel
Vysočina Tourism Tomáš Čihák.
Za pět uplynulých let se anketa
Kraj mého srdce stala sledovaným a očekávaným kláním

krajů České republiky o přízeň
široké veřejnosti. Jejím cílem
je zmapovat popularitu krajů
v celkem deseti kategoriích
(Letní dovolená, Pěší turistika,
Cykloturistika, Folklor a tradice,
Lázně, lázeňství a wellness,
Památky/historická místa, Zimní
dovolená, Výlety s dětmi, Koně
a koňské stezky, Zážitky a adrenalin). „Vysočina se pyšní krásnou přírodou, čistým vzduchem,
památkami UNESCO i celou
řadou sportovních aktivit, které
jsou na vysoké úrovni a radost
přinesou i náročným amatérským sportovcům. Ve většině
kategorií můžeme být na špici,“
nechala se slyšet náměstkyně
hejtmana Kraje Vysočina Jana
Fischerová, jež má oblast cestovního ruchu na starosti.

Hlasující má v každé kategorii
tři hlasy, které může rozdat
preferovaným krajům. „Přitom v některých kategoriích
se každoročně svádí tuhý boj
o konečné pořadí a rozhodnout může i jediný hlas. Proto
si najděte chvilku a zvolte ty
nejlepší aktivity za Vysočinu,“
informovala Monika Brothánková z Vysočina Tourism s tím,
že v minulých ročnících si náš
kraj vedl více než dobře. „V roce
2016 jsme získali ocenění v pěti
kategoriích, o rok dříve to byly
dvě medailové pozice a v roce
2014 jsme zaznamenali úspěch
ve čtyřech kategoriích,“ doplnila Monika Brothánková.
Hlasující se navíc mohou těšit na
zajímavé ceny. Deset z nich, jež
organizátoři soutěže vylosují,

získají ceny od Edice České
televize, Českého rozhlasu
Radioservis, Kartografie Praha
a dalších.
Výsledky šestého ročníku ankety
Kraj mého srdce budou vyhlášeny 15. února 2018 v první
den 27. ročníku mezinárodního
veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze, kde vítězné
kraje získají ocenění.
Pořadateli ankety Kraj mého
srdce jsou Vydavatelství KAM
po Česku ve spolupráci s veletržní správou INCHEBA EXPO
PRAHA a pod záštitou Asociace
krajů České republiky.
 Monika Brothánková,
Vysočina Tourism
tel.: 734 362 801, e-mail: monika.
brothankova@vysocinatourism.cz

TEENAGEŘI SE PŘIPRAVUJÍ NA ZIMNÍ OLYMPIÁDU.
NOMINACE ZA VYSOČINU OBDRŽÍ 92 SPORTOVCŮ
Přípravy na další ročník Zimní olympiády dětí a mládeže zaměstnávají i vedoucí delegace zastupující Kraj Vysočina. V tuto chvíli
je definitivně uzavřen počet nominací, Kraj Vysočina bude reprezentovat 92 sportovců, které doprovodí skupina 32 trenérů. Rodina
olympijských maskotů se rozrostla o další zvíře. Po Vysočině a jejím
zajíci je aktuálně pořádajícím Pardubickým krajem vybrána klokanice Bibi. Veškeré zimní sportovní aktivity mládeže budou slavit
svůj domácí olympijský svátek 28. ledna až 2. února 2018.
Pořadatelé vypsali jedenáct sportovních soutěží včetně taneční soutěže a šachových turnajů. Podle informací Jany Fialové, radní Kraje
Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, Vysočina neobsadí
pouze dvě místa na startovní listině krasobruslení. Velké naděje
vkládá Vysočina do biatlonových disciplín, běžeckého lyžování
nebo rychlobruslení. V minulosti byli úspěšní také mladí hokejisté.

Hry VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR budou v Pardubickém
kraji zahájeny v Tipsport areně, která disponuje dostatečnou kapacitou i pro návštěvu veřejnosti. Program zahajovacího ceremoniálu
i jméno vysočinského vlajkonoše jsou zatím tajné, budou však zveřejněny v pravý čas. V posledních dvou ročnících zimních olympiád
skončil Kraj Vysočina na čtvrtém a desátém místě. Nabízí se tedy
matematické řešení celkového umístění Kraje Vysočina v aktuálním ročníku. Držíme palce, aby si naše sportovní výprava dosáhla
na jakýkoli cenný kov, ale v každém případě platí, že důležité je
zúčastnit se a nabrat zkušenosti z velké sportovní akce.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
tel.: 564 602 321
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Antidiskriminační zákon
V částce 128/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 7. 11. 2017 byl pod
č. 365 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 198/2009 Sb.,
o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační
zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související
zákony.

Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.

Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 11. 2017.

Platy ve VS
V částce 117/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 19. 10. 2017 bylo
pod č. 340 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů.

Platy ve VS ponovu
V částce 117/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 19. 10.
2017 bylo pod č. 341 publikováno nařízení vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Nařízení vlády nahrazuje nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších
předpisů․
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Velká rozpočtová pravidla
V částce 128/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 7. 11. 2017
byl pod č. 367 publikován
zákon, kterým se mění zákon

číslo 12/2017

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Platební styk
V částce 129/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 13. 11. 2017
byl pod č. 370 publikován zákon
o platebním styku a pod č. 371
zákon, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím
zákona o platebním styku.
Zákony nabývají účinnosti dnem
13. 1. 2018 (část změnového
zákona 1. 1. 2018).
Zdravotnické prostředky
V částce 128/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 7. 11. 2017 byl pod
č. 366 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 268/2014 Sb.,
o zdravotnických prostředcích
a o změně zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 183/2017 Sb.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 12. 2017.
Zkouška půd
V částce 115/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 16. 10. 2017 byla pod
č. 335 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998
Sb., o agrochemickém zkoušení
zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních
pozemků, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 11. 2017.
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Křivda na Podkarpatské Rusi
V částce 128/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 7. 11. 2017
byl pod č. 364 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 212/2009 Sb., kterým se
zmírňují majetkové křivdy
občanům České republiky za
nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím
smluvním postoupením Svazu
sovětských socialistických
republik, ve znění zákona
č. 121/2012 Sb.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Ryby
V částce 115/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 16. 10.
2017 byla pod č. 336 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 197/2004 Sb.,
k provedení zákona č. 99/2004
Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon
o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 11. 2017.
Infekce
V částce 123/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 10.
2017 byla pod č. 355 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 537/2006 Sb.,
o očkování proti infekčním
nemocem, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.

Veselé Vánoce
V částce 333/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 31. 11. 2017
byl pod č. 666 publikován zákon
o veselých Vánocích a o změně
souvisejících zákonů.
Právní předpis upravuje právní
vztahy vznikající v průběhu
Vánoc, jakož i jiné vztahy
s Vánocemi související․
Zákon nabývá účinnosti dnem
24. 12. 2017.
Porážky
V částce 123/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 10.
2017 byla pod č. 356 publikována vyhláška, kterou se zrušuje
vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti
o povolení domácí porážky
skotu mladšího 24 měsíců nebo
jelenovitých z farmového chovu
a obsahových náležitostech
jejího ohlašování.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 11. 2017.
Posmrtný odběr
V částce 129/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 13. 11.
2017 byla pod č. 372 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 434/2004
Sb., o podrobnostech rozsahu
a obsahu povinně uváděných
dat do Národního registru osob
nesouhlasících s posmrtným
odběrem tkání a orgánů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
vyhlášení (část 1. 12. 2017).
Práce v lese
V částce 117/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 19. 10. 2017
bylo pod č. 339 publikováno

nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace
práce a pracovních postupů při
práci v lese a na pracovištích
obdobného charakteru.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Semeno
V částce 115/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 16. 10.
2017 byla pod č. 334 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 129/2012 Sb.,
o podrobnostech uvádění osiva
a sadby pěstovaných rostlin
do oběhu, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 11. 2017 (část 1. 1. 2018).
Signály
V částce 131/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 11. 2017 bylo
pod č. 375 publikováno nařízení
vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek
a značení a zavedení signálů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 28. 11. 2017.
EET
V částce 132/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 14. 11.
2017 bylo pod č. 376 publikováno nařízení vlády o vyloučení
některých tržeb z evidence
tržeb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2017 konaného dne 7. 11. 2017
Usnesení 0434/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0435/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Miroslava Houšku a Vladimíra Malého ověřovateli zápisu ze zasedání
zastupitelstva kraje č. 6/2017.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0436/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0437/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0438/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
návrhy termínů jednání na rok 2018 dle materiálu ZK-06-2017-04.
odpovědnost: OSH, termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0439/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje volí paní
Ing. Danielu Tesařovou do funkce přísedící Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH, termín: 07. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0440/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do vybavení
jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-06-2017-06, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0441/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši
1 479 282 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení
jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-06-2017-07, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-06-2017-07, př. 2 * uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním
smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-06-2017-07, př. 4, schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS,
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, o částku 1 479 282
Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 1 479 282 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0442/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-06-2017-08, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0443/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-06-2017-09, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0444/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
zrušit usnesení č. 0090/02/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017 * uzavřít
mezi Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem smlouvu o spolupráci při poskytování
mezistátní spolupráce zdravotnické záchranné služby dle materiálu
ZK-06-2017-10, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0445/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu Modernizace perinatologického centra II.
stupně a dalších oborů návazné péče dle materiálu ZK-06-2017-11,
př. 5, schvaluje převod finančních prostředků ve výši 77 500 000
Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje
na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice,
za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 77 500 000 Kč s určením
pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývající části výdajů projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, termín:
15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0446/06/2017/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, ředitel Nemocnice Havlíčkův
Brod, příspěvkové organizace, termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0447/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116
– Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3523 – Odborné
léčebné ústavy ve výši 112 560 Kč a § 3522 – Ostatní nemocnice,
ve výši 1 473 330 Kč) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou
Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Dotačního programu ke
stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve
směnném provozu v celkové výši 1 585 890 Kč (ÚZ 35020) dle
materiálu ZK-06-2017-13, př. 2, vyhrazuje si rozhodnout poskytnout dotace organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč,
rozhoduje * poskytnout dotace pro * Rehabilitační ústav pro cévní
choroby mozkové, spol. s r. o., ve výši 112 560 Kč * Nemocnici sv.
Zdislavy, a. s., ve výši 983 560 Kč * Vysočinské nemocnice, s. r. o.,
ve výši 489 770 Kč * na úhradu nákladů spojených s navýšením
zvláštního příplatku za soustavné poskytování zdravotních služeb
zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném
nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních
služeb lůžkové péče nebo na analogické navýšení mzdy v souvislosti s vyhlášením Dotačního programu ke stabilizaci vybraných
zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu *
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-06-2017-13,
př. 3, ZK-06-2017-13, př. 4, a ZK-06-2017-13, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín:
31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0448/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně č. j. KUJI
9083/2016 ze dne 28. 1. 2016 vyměřenému městysu Batelov se
sídlem nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČ: 00285595, a o nabytí
právní moci tohoto platebního výměru.
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odpovědnost: odbor kontroly, termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0449/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu
dle materiálu ZK-06-2017-15, př. 6, schvaluje převod finančních
prostředků ve výši 2 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, za účelem poskytnutí zápůjčky
v maximální výši 2 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava,
příspěvkovou organizaci, na krytí neinvestičních výdajů spojených
s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel
Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0450/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2017-16, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do
vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0451/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2017-17, př. 1, z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro
Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, do vlastnictví
kraje za kupní cenu 200 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0452/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 16 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa,
Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Třebíč, dle materiálu ZK-06-2017-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0453/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova Lidmaň, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2017-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0454/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku par. č. 1248/14
a části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov v souvislosti
s majetkoprávní přípravou stavby II/357 Strachujov–Jimramov, rozhoduje uzavřít mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11,
Veveří, 620 00 Brno, IČ: 70890013, na straně oprávněného hospodařit
s majetkem státu a budoucího povinného ze služebnosti a Krajem
Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-06-201720, př. 1, na pozemku par. č. 1248/14 a části pozemku par. č. 1248/4
v k. ú. a obci Jimramov pro stavbu II/357 Strachujov–Jimramov.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

strana 7

Usnesení 0455/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-21, př.
1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá * nabýt
darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-21, př. 2,
z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
* dodatek č. 1620 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny dle materiálu ZK-06-2017-21, př. 3 * dodatek č. 1621 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-06-2017-21, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. března 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0456/06/2017/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0457/06/2017/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0458/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 1, od vlastníků
aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní
smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2 *
nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 2, z vlastnictví obce Ostrov do vlastnictví Kraje Vysočina * převést darem
pozemky dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 3, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Ostrov, schvaluje * dodatek č. 1622
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 4 * dodatek
č. 1623 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0459/06/2017/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. ledna 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0460/06/2017/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0461/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par č. 1089/18 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 43 m2, par. č. 1089/19 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře
21 m2, par. č. 1089/20 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře
47 m2, par. č. 1089/21 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 15 m2,
par. č. 1089/22 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 68 m2, par.
č. 1089/23 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 92 m2 a par.
č. 1089/24 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 62 m2, oddělené
GP 281-45/2016 z pozemku par. č. 1089/2, a dále pozemek par.
č. 1088/38 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 22 m2, vzniklý
dle téhož GP z dílu „d“ o výměře 8 m2 pozemku 1089/2 a dílu „c“
o výměře 14 m2 pozemku par. č. 1088/10 v k. ú. Ústí u Humpolce,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ústí, schvaluje
dodatek č. 1625 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny dle materiálu ZK-06-2017-27, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. března 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0462/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. par. č. 1033/10 o výměře 108 m2,
oddělený geometrickým plánem 720,391-58/2017 z pozemku par.
č. 1033/1 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Herálec, schvaluje dodatek č. 1626
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-06-2017-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. března 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0463/06/2017/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 mezi Krajem Vysočina
a městysem Stařeč na převod silnice III/4103, rozhoduje uzavřít
smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na
straně budoucího dárce a městysem Stařeč na straně budoucího
obdarovaného na převod silnice III/4103 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 3900/15 – ost. plocha, silnice, o výměře
3 373 m2 v k. ú Stařeč a par. č. 443 – ost. plocha, silnice, o výměře
9 213 m2 a par. č. 450/2 – ost. plocha, silnice, o výměře 2 527 m2
v k. ú. Kracovice.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0464/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nenabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 2883, par.
č. 2903 a par. č. 1005/1 v k. ú. Hluboké a par. č. 5463 v k. ú. Krokočín včetně tělesa pozemní komunikace na nich se nacházející.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0465/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky par. č. 524/9 o výměře 4 m2 a par. č. 524/10
o výměře 12 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 1661-10/2017
z pozemku par. č. 524/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města Jihlava
* nabýt darem pozemek par. č. 332/58 o výměře 23 m2 vzniklý dle
geometrického plánu č. 1661-10/2017 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy
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a obci Jihlava z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1627 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2017-31, př. 3 * dodatek č. 1628 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2017-31, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0466/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem část pozemku par. č. 218/3, dle GP č. 3041-42/2017
nově oddělenou jako pozemek par. č. 218/5 o výměře 65 m2, a část
pozemku par. č. 218/4 dle GP * č. 3041-42/2017 nově oddělenou
jako pozemek par. č. 218/6 o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Nové
Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města
Nové Město na Moravě * nabýt darem část pozemku par. č. 225,
dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 225/4
o výměře 115 m2, v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, z vlastnictví
města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 9 Zřizovací listiny Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-06-2017-32, př. 1 * dodatek č. 10
Zřizovací listiny Gymnázia Vincence Makovského se sportovními
třídami Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0467/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o převodu
stavby pozemní komunikace – vyřazené silnice III/36075 včetně
všech součástí příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč, rozhoduje převést darem stavbu pozemní
komunikace – vyřazenou silnici III/36075 včetně všech součástí
příslušenství a pozemky par. č. 1497/1 – ost. plocha, par. č. 1497/2
– ost. plocha, silnice (oba vzniklé dle GP č. 5938-8654/2015), par.
č. 1499/2 – ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 – ost. plocha, silnice,
par. č. 1499/4 – ost. plocha, silnice, všechny v k. ú. Třebíč a dle GP
č. 611-38654/2015 nově vzniklý pozemek par. č. 1134/20 – ost.
plocha, silnice, v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví města Třebíč, schvaluje dodatek č. 1629 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina dle materiálu ZK-062017-33, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. prosince 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0468/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 614/18 – ostatní plocha, silnice, o výměře
2331 m2 v k. ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec za dohodnutou
kupní cenu 233 100 Kč z vlastnictví Obchodní-Brno, s. r. o., náměstí
Míru 793, 696 42 Vracov, IČ: 02900840, do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1630 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2017-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0469/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-36,
př. 1, od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru
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nemovitostí v době uzavírání smluv v rámci akce II/129 Březina –
most, ev. č. 129-003, za cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0470/06/2017/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0471/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0107/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 tak, že materiál
ZK-02-2015-46, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-06-2017-38,
př. 1, a materiál ZK-02-2015-46, př. 2, se nahrazuje materiálem
ZK-06-2017-38, př. 2, schvaluje * dodatek č. 1631 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2017-38, př. 3 * dodatek č. 1632 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2017-38, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0472/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající
ve zvýšení přílohy M2 – Zdravotnictví o částku 41 000 tis. Kč při
současném snížení přílohy M1 – Školství o částku 41 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický,
termín: 15. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0473/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 313677/2016 v k. ú. a obci Dalečín v rozsahu materiálu ZK-06-2017-40,
př. 1, a pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 162-52/2016
v k. ú. Hluboké u Dalečína a obci Dalečín v rozsahu materiálu
ZK-06-2017-40, př. 2, z vlastnictví obce Dalečín do vlastnictví
Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0474/06/2017/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, KSÚSV, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0475/06/2017/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: 28. února 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0476/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 138/15 o výměře 94 m2, oddělený geometrickým plánem 577-23/2015 z pozemku par. č. 138/1; v katastru
nemovitostí bude pozemek par. č. 138/15 oddělen z pozemků par.
č. 138/20 a par. č. 138/12 a pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2
v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné
do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0477/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2038/2 – ostatní plocha, neplodná
půda, o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře,
schvaluje dodatek č. 9 Zřizovací listiny Dětského domova, Nová
Ves u Chotěboře 1, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062017-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0478/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0022/01/2017/ZK ze dne 7. 2. 2017 tak, že
materiál ZK-01-2017-21, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-062017-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0479/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-46,
př. 1, v k. ú. Rácov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
městyse Batelov * nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-06-2017-46, př. 2, v k. ú. Rácov z vlastnictví městyse Batelov
do vlastnictví Kraje Vysočina * nabýt úplatně pozemky v rozsahu
dle materiálu ZK-06-2017-46, př. 3, v k. ú. Rácov od vlastníků
uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy
do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0480/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky dle GP č. 128-7904/2016 v k. ú. a obci
Panské Dubenky: par. č. 941/34 o výměře 199 m2, par. č. 941/35
o výměře 29 m2, par. č. 941/36 o výměře 17 m2, oddělené z pozemků
par. č. 941/12, a par. č. 941/13 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky * nabýt darem pozemek dle GP č. 1287904/2016 v k. ú. a obci Panské Dubenky: par. č. 941/9 o výměře
13 m2, oddělený z pozemků par. č. 1/3, par. č. 7/2, par. č. 941/9, par.
č. 941/10, par. č. 950/7 z vlastnictví obce Panské Dubenky do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1633 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2017-47, př. 1 * dodatek č. 1634 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2017-47, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0481/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky v k. ú. a obci Jihlávka v rozsahu dle
materiálu ZK-06-2017-48, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Jihlávka * nabýt darem pozemky v k. ú. a obci
Jihlávka v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 2, z vlastnictví
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obce Jihlávka do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek
č. 1635 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 3 * dodatek č. 1636 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0482/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemky potřebné pro stavbu II/128 Lukavec
– obchvat, nově oddělené dle geometrických plánů č. 667-326/2017
pro k. ú. Lukavec u Pacova a č. 91-326/2017 pro k. ú. Týmova Ves,
od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání
kupních smluv v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-06-2017-49,
př. 1, a ZK-06-2017-49, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. únor 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0483/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt koupí pozemky dle materiálu ZK-06-2017-50, př. 1, z vlastnictví fyzických a právnických osob aktuálně evidovaných v katastru
nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 100 Kč/
m2 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0484/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům
dle materiálu ZK-08-2016-31, př. 1, dohodou, postupovat pro získání
práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné
stavby II/353 Velký Beranov – obchvat dle zákona č. 184/2006
Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke
stavbě, ve znění pozdějších předpisů, a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0485/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt koupí pozemky dle materiálů ZK-06-2017-52, př. 1, ZK-062017-52, př. 2, a ZK-06-2017-52, př. 3, z vlastnictví fyzických
a právnických osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke
dni uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví
Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0486/06/2017/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0487/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek p. č. 415/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 347 m2, oddělený geometrickým plánem č. 193-1120/2017,
PGP-863/2017-601, z pozemků KN p. č. 355/1 a p. č. 415, pozemky
KN p. č. 365/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 252
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m2, p. č. 365/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 58
m2 v k. ú. Podmoklany a pozemky KN p. č. 752/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1 414 m2, p. č. 752/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 86 m2, p. č. 752/4 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 38 m2, p. č. 752/8 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 93 m2, p. č. 752/10 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 1 356 m2 a p. č. 752/11 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 471 m2 v k. ú. Hudeč z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany, schvaluje dodatek
č. 1637 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-54, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31.3.2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0488/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
dodatek č. 1538A Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-55,
př. 1 * dodatek č. 1539A Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062017-55, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0489/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
dodatek č. 1640 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-56,
př. 1 * dodatek č. 1641 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062017-56, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0490/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1062/44 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou,
oddělený geometrickým plánem č. 1956-230/2017 z pozemku par.
č. 1062/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá
nad Sázavou, schvaluje dodatek č. 1642 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0491/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést * úplatně pozemek par. č. 141/5 – ost. plocha, manipulační
plocha, o výměře 192 m2, oddělený GP č. 7239-31/2014 z pozemku
par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 88 320
Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Měšťanského pivovaru
Havlíčkův Brod, a. s, Dobrovského 2027, 580 01 Havlíčkův Brod,
IČ: 60917628, s tím, že kupující dále uhradí znalečné za vyhotovení
posudku ve výši 1 500 Kč a částku 5 200 Kč za vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku * darem pozemek par. č. 141/3
– ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 192 m2 vzniklý dle
GP 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův
Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův
Brod, schvaluje * dodatek č. 28 Zřizovací listiny České zemědělské
akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-06-2017-58,
př. 1 * dodatek č. 29 Zřizovací listiny České zemědělské akademie
v Humpolci, střední školy, dle materiálu ZK-06-2017-58, př. 2.
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odpovědnost: OM, termín: 31. března 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0492/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/
ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK, tak, že v materiálu ZK-052017-56, př. 1, se část týkající se pozemků uvedených v řádku pod
pořadovým číslem 14 v katastrálním území Rančířov nahrazuje
materiálem ZK-06-2017-59, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0493/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky v rozsahu, za
podmínek a za cenu dle materiálu ZK-06-2017-34, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy
do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0494/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0400/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, že *
materiál ZK-05-2017-65, př. 3, se nahrazuje materiálem ZK-062017-60, př. 3 * materiál ZK-05-2017-65, př. 4, se nahrazuje materiálem ZK-06-2017-60, př. 5 * materiál ZK-05-2017-65, př. 5, se
nahrazuje materiálem ZK-06-2017-60, př. 6.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 30. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0495/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout zápůjčku v celkové výši 5 814 180 Kč s určením pro
Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČ: 28263693, za
účelem realizace projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního
dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel-Mühlviertel dle materiálu ZK-06-2017-61, př. 3 * schválit převod finančních
prostředků ve výši 5 814 180 Kč z Fondu strategických rezerv do
rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní
ruch, za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 814 180 Kč s určením
pro Vysočina Tourism na financování projektu Zlepšení přístupu
a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel-Mühlviertel dle materiálu ZK-06-2017-61, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0496/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout zápůjčku v celkové výši 2 628 840 Kč s určením
pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČ: 28263693,
za účelem realizace projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví
příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné
opony na kole dle materiálu ZK-06-2017-62, př. 3 * schválit převod
finančních prostředků ve výši 2 628 840 Kč z Fondu strategických
rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 –
Cestovní ruch, za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 628 840 Kč
s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Poznejte
kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském
zeleném pásu podél Železné opony na kole dle materiálu ZK-062017-62, př. 3.
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odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0497/06/2017/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 kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové
organizace, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0498/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012
dle materiálu ZK-06-2017-64, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0499/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0016
dle materiálu ZK-06-2017-65, př. 3 * uzavřít Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0008 dle materiálu ZK-062017-65, př. 4 * uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
ZZ01938.0018 dle materiálu ZK-06-2017-65, př. 5 * uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0013 dle materiálu
ZK-06-2017-65, př. 6.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0500/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-062017-66, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0501/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby)
a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu dle materiálu ZK-06-2017-67, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0502/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno z kapitoly Sociální věci,
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ve výši
450 000 Kč na dofinancování pilotního projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče Oblastní charity Třebíč dle materiálu
ZK-06-2017-68, př. 2 * uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-06-2017-68, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0503/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
v rámci výzvy 30_17_007 dle materiálu ZK-06-2017-69, př. 1.
odpovědnost: OSV, termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

věci dle materiálů ZK-06-2017-91, př. 2, a ZK-06-2017-91, př. 3
* uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé
poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2017-91, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0504/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč,
Koutkova–Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2017-70, př. 1 * Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova
ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-70,
př. 2 * Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-06-2017-70, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0509/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01560.0008
dle materiálu ZK-06-2017-72, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0505/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje
z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje
Vysočina – individuální projekt V dle materiálů ZK-06-2017-71,
př. 1, ZK-06-2017-71, př. 2, a ZK-06-2017-71, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0506/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o zápůjčce ve výši 3 056 777 Kč Domovu
důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro
terapeutické účely dle materiálu ZK-06-2017-89, př. 2, schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků ve
výši 3 056 777 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje
na rok 2017, kapitola Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory,
za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 056 777 Kč s určením pro
Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na financování
projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov
pro terapeutické účely.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0507/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje
* poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 010 000 Kč ze zvláštního účtu projektu dle materiálu
ZK-06-2017-90, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu
ZK-06-2017-90, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0508/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace
za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu ZK-06-201791, př. 1, si vyhrazuje rozhodnout poskytnout navržené dotace
nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky
200 000 Kč, rozhoduje * poskytnout dotaci pro poskytovatele
sociálních služeb v celkové výši 20 712 000 Kč z kapitoly Sociální

Usnesení 0510/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem
se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, dle
materiálu ZK-06-2017-73, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0511/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max.
350 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu
Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním
regionu s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně
podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín:
6. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0512/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina dle materiálu
ZK-06-2017-75, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0513/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu
Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-06-2017-76, př. 1,
a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-06-2017-76, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0514/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného
ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení
dle materiálu ZK-06-2017-77, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0515/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 právnickým
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osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-06-2017-78, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0516/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na
vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-06-2017-79,
př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-06-2017-79, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0517/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací
projektu Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání dle materiálu ZK-06-2017-80, př. 1, schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 2 855 168 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na
kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia, za účelem
poskytnutí zápůjčky ve výši 2 855 168 Kč s určením pro Gymnázium
Třebíč na předfinancování projektu Vybudování multimediálních
učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0518/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací
projektu Vybavení centra moderních technologií dle materiálu
ZK-06-2017-81, př. 1, schvaluje převod finančních prostředků
ve výši 1 430 197 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže
a sportu, § 3127 – Střední školy, za účelem poskytnutí zápůjčky ve
výši 1 430 197 Kč s určením pro Vyšší odbornou školu, Obchodní
akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř na předfinancování projektu Vybavení centra moderních technologií.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0519/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní
zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období
roku 2017 dle materiálu ZK-06-2017-84, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0520/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Dodatek č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu
ZK-06-2017-82, př. 1 * Dodatek č. 30 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu
ZK-06-2017-82, př. 2.
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odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0521/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje
Vysočina na ZODM 2018 dle materiálu ZK-06-2017-83, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 2. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0522/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout finanční dar obci Heřmanov, se sídlem Heřmanov 35,
594 58 Heřmanov, IČ: 00599387, z kapitoly Regionální rozvoj,
§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního
rozvoje, dle materiálu ZK-06-2017-85, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor,
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0523/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-06-201786, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0524/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2018 Stanici Pavlov,
o. p. s., IČ: 28771028, na zajištění provozu Stanice Pavlov, o. p. s.,
v roce 2018 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
dle materiálu ZK-06-2017-87, př. 2 * odvolat a jmenovat zástupce
Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov dle materiálu ZK-06-2017-87, př. 3.
odpovědnost: OŽPZ, termín: do 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0525/06/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci ve výši 979 544 Kč žadateli ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., se sídlem Podhradí
1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 70851131, dle materiálu
ZK-06-2017-92, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2017-92, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření v rámci
kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2141 – Vnitřní
obchod, služby a cestovní ruch o částku 405 000 Kč při současném
snížení § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb
a územního rozvoje o částku 405 000 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0526/06/2017/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: OSH, termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
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POZNEJ VYSOČINU UŽ PO DEVÁTÉ:
JE PŘIHLÁŠENA I VAŠE ŠKOLA?
Na začátek příštího roku Kraj
Vysočina připravuje již devátý
ročník vědomostní soutěže
Poznej Vysočinu. Ta je určená
žákům druhých stupňů základních škol a víceletých gymnázií.
Díky štědrým partnerům soutěže jsou připraveny zajímavé
ceny a čtyřicítka nejlepších má
možnost zúčastnit se dvoudenní
návštěvy Prahy. Cílem soutěže
je podpořit zájem žáků o krásy
a bohatství našeho regionu,
neboť všechny soutěžní otázky

se dotýkají právě Vysočiny. Přihlášky do soutěže lze zasílat až
do 31. prosince 2017.
Soutěž Poznej Vysočinu bude
organizovaná stejně jako v minulých letech. Zejména její
první kolo je závislé na podpoře a spolupráci jednotlivých
zúčastněných škol – tedy na
spolupráci ředitelů a pedagogů.
Dne 1. února 2018 elektronicky
rozešleme přihlášeným školám
soutěžní otázky a v průběhu
měsíce února 2018 proběhne ve

školách první celoplošné regionální kolo soutěže, na něž je potřeba vyčlenit jednu vyučovací
hodinu. Na základě jednotných
hodnoticích pravidel nominuje
každá zúčastněná škola nejlepšího žáka a žákyni, kteří se zúčastní druhého kola pořádaného na
Krajském úřadě Kraje Vysočina
dne 16. března 2018. Výherci
druhého kola soutěže Poznej
Vysočinu získají hodnotné věcné ceny a 40 nejlepších žáků se
bude moci zúčastnit dvoudenní

návštěvy Hlavního města Prahy
spojené se zajímavým kulturním
a edukativním programem.
Bližší informace lze získat a přihlášky je možné zasílat na odbor
sekretariátu hejtmana Krajského
úřadu Kraje Vysočina, kontaktní
osoba:
 Kateřina Svobodová,
odbor sekretariátu hejtmana
tel.: 564 602 152, e-mail:
svobodova.k@kr-vysocina.cz

INFORMACE O PRACOVNÍ PORADĚ KONTROLORŮ
V úterý 17. října 2017 se na Krajském úřadě Kraje Vysočina uskutečnila porada s kontrolory 14 měst z Kraje Vysočina, která se zaměřila
na předání poznatků z finančních kontrol ve veřejné správě.
V úvodní části porady byla podána informace o novinkách v legislativě a jejich možných přímých či nepřímých dopadech na kontrolní
činnost.
Se zájmem se setkala prezentace týkající se povinnosti mlčenlivosti
v kontrolní činnosti. Tato povinnost je upravena v celé řadě zákonů
– hlavní pozornost účastníků porady byla směrována na zákoník
práce, zákon o úřednících územních samosprávných celků, správní
řád a kontrolní řád. Současně byly vyjmenovány případy, kdy jsou
kontroloři mlčenlivosti zbaveni (tzv. prolomení mlčenlivosti).
Další část porady se týkala přestupků v kontrolní praxi, kdy byl
podán výklad vybraných ustanovení nového zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zmíněny příslušné
změny zapracované i do jiných zákonů.
Ve druhé polovině porady byli zástupci městských úřadů seznámeni s chybami a nedostatky ve vybraných oblastech hospodaření

příspěvkových organizací kraje, jež zjišťuje odbor kontroly krajského úřadu při následných veřejnosprávních kontrolách. Byly
uvedeny konkrétní příklady nejčastějších nedostatků v hospodaření
s majetkem, v účetnictví a doplňkové činnosti, při zadávání veřejných zakázek a v neposlední řadě i ve vnitřním kontrolním systému.
V závěrečné části porady proběhlo vzájemné sdílení poznatků
a zkušeností z veřejnosprávních kontrol správnosti použití dotací,
které jsou poskytovány různým příjemcům z rozpočtů kraje a měst.
Diskutovalo se o systémové evidenci dotací, výběru vzorku příjemců
dotací ke kontrole, o zodpovědné přípravě kontroly na místě realizace dotovaných akcí a dalších aspektech těchto kontrol.
Vzhledem k tomu, že většina účastníků vyhodnotila poradu jako
užitečnou a vzájemně přínosnou, plánuje odbor kontroly krajského
úřadu uspořádat další poradu na podzim roku 2018.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly,
telefon: 564 602 701,
e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

pour
féliciter

Pøíjemné prožití
vánoèních svátkù,
mnoho zdraví
a úspìchù
v novém roce
Vám přejí zastupitelky a zastupitelé
Kraje Vysočina

na fotografii: zima na novoměstsku
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PŘEDÁNÍ NEJVYŠŠÍCH OCENĚNÍ KRAJE VYSOČINA
HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA, 26. 10. 2017

KAMENNÁ MEDAILE:

Ladislav Vilímek

Miloš Chmelíček

SKLENĚNÁ MEDAILE:

Alfred Habermann

Beata Rajská

Stanislav Bernard

Zdeněk Dryšl

Dana Fučíková

DŘEVĚNÁ MEDAILE:

Dřevěnou medaili pro Viktora Poláška
převzala maminka Marcela Polášková

Za Jiřího Sýkoru převzala dřevěnou
medaili maminka Naděžda Zelníčková

Martin Schmied

číslo 12/2017
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Kraj Vysočina vyhlašuje druhý ročník soutěže

Cena hejtmana Kraje Vysočina
za společenskou odpovědnost
Záměrem Kraje Vysočina je: ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy
sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.
Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.
Schválené Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost najdete na www.kr-vysocina.cz/odpovednost.
Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2018. Hodnoceny jsou zejména výsledky dosažené v roce 2017.
Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz/odpovednost.
Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:
a) soukromý sektor:
a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně
a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců
b) veřejný sektor:
b1) obce
b2) ostatní
V každé kategorii, respektive v podkategorii, budou oceněny nejvýše tři organizace v pořadí 1., 2. a 3. místo.
Udělení ceny na 1., 2. a 3. místě se osvědčuje listinou (diplomem). Udělení ceny je spojeno s předáním
upomínkového předmětu.
Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti organizací. Poděkování bude spojeno s prezentací na medializovaném výsledkovém listě a s předáním děkovné
listiny (diplomu).
Konzultovat záležitosti týkající se způsobu vyplnění dotazníků je možné na těchto kontaktních spojeních:
- Bc. Petra Spáčilová, specialistka pro CSR, Česká společnost pro jakost, Národní středisko podpory kvality,
tel.: 221 082 237, 602 635 769, e-mail: spacilova@csq.cz
- Jana Činčárová, úřednice na úseku výchovy a vzdělávání, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz

