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ROZPOČET KRAJE VYSOČINA
NA ROK 2018
Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 byl projednáván dle schválených zásad a platného harmonogramu a byl schválen na jednání zastupitelstva
kraje dne 12. 12. 2017.
Rozpočet Kraje Vysočina zahrnuje předpokládanou
výši zdrojů i výdajů v objemu 10 743 934 tis. Kč.
Kraj Vysočina očekává pro příští rok nárůst
výnosu daňových příjmů oproti schválenému
rozpočtu roku 2017 ve výši 110 %. Toto výrazné
navýšení vychází z plnění daňových příjmů
v roce 2017, a zejména předpokládaného růstu
HDP v roce v roce 2018. Tak jako minulý rok
Kraj Vysočina plánuje pozitivní vývoj v oblasti
daňových příjmů využít k realizaci potřebných
výdajů a mimo jiné ji i promítnout do tvorby

(výběr)

Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Kraj
Vysočina chce tímto opatřením generovat zdroje,
které budou prioritně sloužit na kofinancování
evropských projektů.
Výdaje rozpočtu jsou ze 74 % určeny na krytí
běžných výdajů, a tedy provozních potřeb kraje,
přičemž zbývajících 26 % představují kapitálové
výdaje a výdaje na rozvoj (rozvojové aktivity kraje
včetně evropských projektů). Objemově nejvýznamnějšími kapitolami rozpočtu jsou kapitoly
Školství, mládeže a sportu, Doprava, Evropské
projekty a Nemovitý majetek. Konkrétní objem
jednotlivých kapitol rozpočtu kraje zobrazuje
tabulka Výdajová část Rozpočtu Kraje Vysočina
na rok 2018:
10 743 934

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování
Z toho kapitola

OBSAH

Zemědělství
Školství, mládeže a sportu
Kultura
Zdravotnictví
Životní prostředí
Územní plánování
Doprava
Sociální věci
Požární ochrana a IZS
Zastupitelstvo kraje
Krajský úřad
Regionální rozvoj
Nemovitý majetek
Informatika
Analýzy a podpory řízení
Ostatní finanční operace
Rezerva a rozvoj kraje
z toho:

64 540
4 937 425
198 065
419 187
13 400
4 120
1 896 285
181 460
12 980
62 158
320 606
110 737
801 000
39 553
13 783
102 420
310 000

Nespecifikovaná rezerva
Péče o lidské zdroje a majetek kraje
Strategické a koncepční materiály
Evropské projekty
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina

260 000
45 000
5 000
1 029 215

Rozpočet kraje na rok 2018 obsahuje rovněž dotace,
které budou poskytovány na podporu různých aktivit obcí. Kraj Vysočina v souladu s ustanovením
§ 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

227 000

předpisů, zveřejňuje jednotlivé programy (dotační
tituly) na své úřední desce způsobem umožňujícím
dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem
lhůty pro podání žádostí. V roce 2018 se bude
jednat zejména o následující programy:
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Dotace obcím v Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
Dotace
z kapitoly

Program (dotační titul)

Částka
v rozpočtu
2018

Zemědělství

Dotace na infrastrukturu vodovodů
a kanalizací

60 000 tis. Kč Zásady č. 16/17

Kultura

Dotace na obnovu kulturních památek
v Kraji Vysočina
14 000 tis. Kč Zásady č. 14/17
(určeno vlastníkům kulturních památek)

Kultura

Kultura

Dotace na zpracování předprojektové
dokumentace obnovy kulturních
památek (určeno vlastníkům kulturních
památek)
Dotace na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina
souvisejících zejména s oslavami
a připomenutím významných výročí
obcí

Zásady ZK

Žádosti směřujte na

Odbor životního
prostředí
a zemědělství
Odbor kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

500 tis. Kč

Zásady č. 11/16

Odbor kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

1 000 tis. Kč

Zásady č. 07/16

Odbor kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Kultura

Dotace na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina

2 000 tis. Kč

Zásady č. 18/17

Odbor kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Územní
plánování

Dotace na územně plánovací činnost
obcí

1 835 tis. Kč

Zásady č. 08/17

Odbor územního
plánování a stavebního
řádu

Odbor sekretariátu
hejtmana

Odbor sekretariátu
hejtmana

Požární
ochrana a IZS

Příspěvek obcím kraje na požární
ochranu

4 300 tis. Kč

Příspěvek je rozdělován
obcím na základě podkladů od
Hasičského záchranného sboru
Kraje Vysočina dle Zásad,
které budou schvalovány v ZK
v 1. čtvrtletí roku 2018.

Požární
ochrana a IZS

Dotace na projekty obcí v rámci
prevence kriminality

1 200 tis. Kč

Zásady č. 17/17

Požární
ochrana a IZS

Systémová dotace na zabezpečení
500 tis. Kč
a ochranu obecního nemovitého majetku

Regionální
rozvoj

Program obnovy venkova Vysočiny

85 000 tis. Kč Zásady č. 23/17

Odbor regionálního
rozvoje

Regionální
rozvoj

Dotace na podporu naplňování
a propagace principů místní Agendy 21
a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina

2 800 tis. Kč

Odbor regionálního
rozvoje

Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina, které budou
Odbor sekretariátu
schvalovány v ZK v 1. čtvrtletí hejtmana
roku 2018.

Zásady č. 25/17

Poznámka: Informace o výše uvedených podporách pro obce jsou (včetně znění zásad zastupitelstva kraje) k dispozici na webových
stránkách kraje http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni.
 Pavel Tulis, ekonomický odbor
telefon: 564 602 384, e-mail: tulis.p@kr-vysocina.cz
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PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY
V ROCE 2018
Zastupitelstvo kraje dne 12. 12.
2017 schválilo podmínky Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen „POVV“) na rok
2018. Žádosti je možné podávat
od 1. 2. 2018 až do 29. 6. 2018
na obcích s rozšířenou působností. Každá obec do 1 500
obyvatel bude mít garantovanou dotaci ve výši 127 000 Kč
na svůj projekt při zachování
povinného spolufinancování
(obce do 300 obyvatel 40 %,
obce od 300 do 1 500 obyvatel pak 50 %). Na POVV by
mělo být v roce 2018 uvolněno
z krajského rozpočtu o 5 mil.

Kč více než v roce 2017, a tedy
85 mil. Kč.
Z významnějších meziročních
změn je třeba zmínit pouze vyřazení možnosti uplatnit v rámci
celkových nákladů akce dobrovolnou bezplatnou práci občanů
a vlastní materiál. Obce tento
institut v podstatě nevyužívaly.
Spolu s jednoduchou žádostí
je nutné dále doložit doklad
o vlastnictví dotčené nemovitosti a souvisejících pozemků
(např. for mou prosté kopie
v ý pi s u z k at a s t r u ne mo vitostí a snímku katastrální
mapy s vyznačením pozemků

a objektů, kterých se projekt
t ýká), dále obec k žádosti
přiloží kopii případných stavebních nebo vodoprávních
povolení včetně nabytí právní
moci a jako poslední příloha je
doložení náležitostí dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
(samostatný formulář).
Apelujeme na obce, aby si rozsah a celkové náklady projektu
velmi dobře promyslely a podaly
žádost až v okamžiku, kdy
jim budou tyto parametry projektů známy, jinak se vystavují
riziku krácení dotace. Charakter

projektu (rozsah investic/neinvestic) konzultujte před podáním žádosti s účetními obce
z hlediska následného zaúčtování. Podané žádosti budou průběžně projednávány na zastupitelstvu kraje a následně budou
uzavírány s obcemi smlouvy
o poskytnutí dotace.
Přesné znění podmínek POVV
je zveřejněno na webu kraje:
www.kr-vysocina.cz – eDotace.
 Dušan Vichr,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541,
e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

CO NOVÉHO V POHŘEBNICTVÍ?
Dne 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se
mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K témuž dni nabyly účinnosti
i související prováděcí právní předpisy.
Novela zavádí v oblasti pohřebnictví několik zásadních změn, jako
je doplnění a upřesnění konkrétních podmínek podnikání v oboru
pohřebních služeb, silnější dozorová pravomoc krajů a Ministerstva
pro místní rozvoj, dochází k novému vymezení přestupků, nově je
umožněno pohřbívat i nenarozený lidský plod a zavádí se omezení
výstav balzamovaných lidských těl bez souhlasu zemřelého nebo
omezení činnosti pohřebních služeb v areálech poskytovatelů
zdravotních a sociálních služeb.
Pro provozovatele pohřebních služeb a krematorií dochází
k nárůstu administrativy při evidenci lidských pozůstatků, jiných
lidských pozůstatků a ostatků. Zákon předpokládá, že tato evidence
musí být vedena průkazně, pravdivě a čitelně ve formě svázané
knihy, přičemž zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu. Stejnou
povinnost má i provozovatel veřejného pohřebiště, který je povinen
vést evidenci související s provozováním pohřebiště taktéž ve formě
svázané knihy (pohřební kniha). Vede-li provozovatel pohřebiště
evidenci v elektronické podobě za použití softwarových produktů,
bude taková evidence v souladu se zákonem pouze tehdy, zajistí-li
provozovatel vytisknutí záznamů z elektronické evidence a jejich
svázání do pevné vazby.
Po novele zákona o pohřebnictví je zapotřebí respektovat změnu
při přechodu nájmu hrobového místa (§ 25 odst. 5 zákona). Nelze
trvat na předložení rozhodnutí o dědictví, neboť nájem přechází
na osoby uvedené v zákoně, respektive na osobu, kterou si původní
nájemce coby zůstavitel zvolil, a teprve není-li takových osob,
přechází nájem na dědice, ale mimo řízení o pozůstalosti.
Ke změnám dochází i v případě takzvaných sociálních pohřbů,
které obce nově provádějí v přenesené působnosti, přičemž
postupují podle vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb., o postupu obce
při zajištění slušného pohřbení. O zajištění sociálního pohřbu
může obec uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí. V případě

zemřelého státního příslušníka cizího státu může obec po souhlasu příslušného státu tělo cizince zpopelnit v krematoriu; pokud
takový souhlas neobdrží, zajistí pohřbení do hrobu nebo hrobky.
Bližší metodické informace k problematice sociálních pohřbů jsou
k dispozici na webu Ministerstva pro místní rozvoj, u kterého obec
uplatňuje náhradu nákladů za sociální pohřeb, nelze-li ji uhradit
z pozůstalosti.
V rámci agendy sociálních pohřbů je nezbytné též upozornit na
dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel by
tak měl pro určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky sčítat
hodnoty jednotlivých sociálních pohřbů za posledních dvanáct
měsíců; v případě překročení částky 2 miliony Kč je tedy nutné
realizovat zadávací řízení. Vzhledem ke stanovenému limitu se tato
povinnost bude vztahovat pravděpodobně pouze na velká města.
V reakci na komplexní změnu právní úpravy musí provozovatelé
veřejných pohřebišť přiměřeně upravit i doposud vydané řády
veřejných pohřebišť. Přechodná ustanovení zákona č. 193/2017
Sb. stanovují, že je tak nezbytné učinit při jakékoliv změně řádu
pohřebiště, a pokud potřeba změny řádu nenastane, je provozovatel
pohřebiště povinen tak učinit do tří let od nabytí účinnosti zákona,
a tedy do 1. 9. 2020. Z ryze praktického hlediska nedoporučujeme
ponechat schválení nového řádu veřejného pohřebiště až na konec
uvedené lhůty. Vzorový řád veřejného pohřebiště je k dispozici na
webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj i na stránkách
Kraje Vysočina.
Porušení řádu veřejného pohřebiště je v návaznosti na změnu
správního trestání přestupkem proti veřejnému pořádku dle § 5,
odst. 1, písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Vzhledem k mnoha dílčím změnám v právní úpravě, pro jejichž
rozbor není v rámci tohoto příspěvku prostor, doporučujeme se
s právní úpravou detailně seznámit.
 Daniel Trtík,
oddělní právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 444, e-mail: trtik.d@kr-vysocina.cz
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DOTACE NA ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ Z ROZPOČTU
KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019
Poskytování dotací na územní
plány obcí má v Kraji Vysočina
již dlouholetou tradici. Odbor
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje
Vysočina (dále též „OÚPSŘ“)
počítá i pro rok 2019 s poskytováním dotací na zpracování
územních plánů.
Dotace pro rok 2019 budou přijímány a poskytovány dle Zásad
č. 08/17 schválených dne 28. 3.
2017 (dále též „zásady“). Připomínáme proto obcím kraje, které

chtějí o dotaci na zpracování
územního plánu na rok 2019
požádat, že termín pro podávání
žádosti je dle zásad od 1. ledna
do 30. září 2018. Za včasně
podanou žádost se považuje i
ta, jež bude nejpozději 30. září
2018 podána prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, 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 (příloha č. 1
zásad) a včetně příloh uvedených v zásadách. Text zásad i
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.
 Lenka Ryšavá,
odbor územního plánování
a stavebního řádu
telefon: 564 602 270,
e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

NOMINUJTE POČIN ROKU 2017
V ANKETÁCH ZLATÁ JEŘABINA A SKUTEK ROKU!
V lednu vyhlásí Kraj Vysočina 14. ročník ankety Zlatá jeřabina –
Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a devátý ročník ankety
Skutek roku. Společným cílem anket je nalézt nejlepší počiny
a projekty vedoucí k rozvoji regionu v oblasti kultury, památkové
péče, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství,
vzdělávání a osvěty a sociálně-zdravotní oblasti.
Příjem nominací do obou bude probíhat společně od 1. ledna 2018
do 31. ledna 2018. Nominovat může kdokoliv, a to aktivitu, která
proběhla v předešlém roce. Nominace je možná pomocí elektronického formuláře umístěného na webových stránkách www.kr-vysocina.cz > Počin roku. Do Zlaté jeřabiny lze nominace kromě
elektronického formuláře zaslat také poštou s označením Zlatá
jeřabina.
Zlatá jeřabina – v anketě je možné nominovat do dvou kategorií:
Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. V první kategorii lze
nominovat kulturní akci, jako je například koncert, festival, divadelní a hudební přehlídka, ediční počin, muzejní expozice apod.,
a ve druhé kategorii příkladnou obnovu historických objektů
(rekonstrukce, restaurování, revitalizace, oprava či údržba). Nově
je možné nominovat také příkladné novostavby, dostavby či jiné
úpravy v historickém prostředí nebo též činnost fyzických či právnických osob orientovanou na záchranu, prezentaci a propagaci
kulturního dědictví. Podmínkou je, aby akce proběhly v roce 2017
na území Kraje Vysočina.

Skutek roku – skutky fyzických osob lze nominovat v oblastech
sociálně-zdravotní, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství, osvěty a vzdělávání. Kategorie pro nominace
právnických osob jsou: Sociálně-zdravotní, Ekonomická, Životního prostředí a Poradenství, osvěta, vzdělávání, Volný čas dětí
a mládeže. Navrhovatel není omezen počtem návrhů. Nelze ocenit
skutek ani projekt oceněný v této soutěži v předchozích letech. Ty
budou z nominací vyřazeny.
Následné hlasování veřejnosti proběhne v březnu 2018.
Více informací:
 Josef Loveček,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 564, e-mail: lovecek.j@kr-vysocina.cz
 Vít Stejskal,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 544, e-mail: stejskal.v@kr-vysocina.cz
 Iva Strnadová,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 260, e-mail: strnadova.i@kr-vysocina.cz

ZAČÍNÁ KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZLATÝ ERB 2018
Kraj Vysočina ve spolupráci se
spolkem Český zavináč vyhlašuje krajské kolo 20. ročníku
soutěže Zlatý erb (www.zlatyerb.cz). Cílem soutěže je
podpořit modernizaci místních
samospráv prostřednictvím
rozvoje informačních služeb.

Do soutěže se je možné přihlásit
od 8. prosince 2017, uzávěrka
příjmu přihlášek je stanovena
na 31. ledna 2018.
Smysl soutěže Zlatý erb
spočívá nejen ve vlastním
srovnání webů měst a obcí,
ale jejich webmasterům

a provozovatelům poskytuje
také užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování.
Vítězům jednotlivých kategorií
krajských kol bude zajištěn
vstup zdarma na konferenci
ISSS v Hradci Králové a na
odborné semináře zaměřené na

hodnocení webů a s tím spojenou problematiku.
Soutěž je organizována v krajských kolech a v navazujícím
celostátním kole. Kraje sestavují
odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí.
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V krajských kolech se hodnotí
takzvaně povinně zveřejňované
informace, kvalita úřední desky
podle správního řádu, rozsah
zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu,
navigace a přehlednost stránky,
výtvarné zpracování a další.
Vše je uvedeno v propozicích
soutěže (k dispozici na výše
uvedeném webu).
Účast v soutěži je pro města
a obce zdarma.
Hlavní ceny budou v krajském
i celostátním kole uděleny
v kategoriích:
a) Nejlepší webové stránky
města

ZPRAVODAJ
b) Nejlepší webová stránka obce
c) Smart City a nejlepší elektronická služba
V celostátním kole bude udělena
také cena ministryně pro místní
rozvoj za nejlepší turistickou
prezentaci. Kromě měst a obcí
mohou soutěžit i kraje, turistické
destinace a turistické atraktivity.
Tak jako každý rok Kraj Vysočina vyhlašuje další vlastní
zvláštní kategorie. Stejně jako
v roce 2017 i letos bude vyhlášena kategorie pro všechna
školská, sociální, zdravotní i
kulturní zařízení, která mají
sídlo na území Kraje Vysočina.

Současně vyhlašujeme již tradiční kategorii pro Sbory dobrovolných hasičů Kraje Vysočina.
Ceny budou vyhlášeny ve všech
zmíněných pěti kategoriích.
Jak se soutěže zúčastnit?
Krajského kola soutěže Zlatý
erb se mohou zúčastnit města
a obce kraje se svými oficiálními
webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými
webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je
k dispozici na webové stránce
soutěže www.zlatyerb.cz.
Do zvláštních krajských
kategorií se soutěžící mohou
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přihlašovat prostřednictvím
webového formuláře na adrese
http://www.zlatyerb.cz/vysocina. Hodnocena budou kritéria
jako aktuálnost webu, přehlednost pro uživatele, výtvarné
zpracování, dostupnost, originalita, inovativnost apod.
 Klára Jiráková,
odbor informatiky
telefon: 606 486 742,
e-mail: jirakova.k@kr-vysocina.cz
 Jitka Hajžmanová,
koordinátor soutěže
e-mail: hajzmanova@zlatyerb.cz

„MY TŘÍDÍME NEJLÉPE,“
HRDĚ HLÁSÍ OBEC TŘI STUDNĚ, MĚSTYS BOBROVÁ
A MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ S VELKÝM MEZIŘÍČÍM
Na Panském dvoře v Telči dne 7. prosince 2017 převzali
zástupci vítězných obcí ocenění a finanční dary za umístění v soutěži obcí, realizované z projektů spolupráce kraje
s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s.,
a společnostmi ASEKOL, a. s., a ELEKTROWIN, a. s., s provozovateli kolektivních systémů zpětného odběru vysloužilých
elektrozařízení.
„Projekty kraje s kolektivními systémy jsou od začátku zaměřené
na technickou podporu třídění a na environmentální osvětu. V rámci
spolupráce vytváříme podmínky k rozvoji tříděného sběru v obcích
a podporujeme zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě
i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů,“ informuje o hlavních
cílech společných projektů krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Zásadním kritériem pro hodnocení v hlavní soutěži bylo množství
vytříděného odpadu na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit
na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota
sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je
provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému
EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za období od
1. října 2016 do 30. září 2017.
Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií – tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu
výsledných bodů se stanovuje celkové pořadí.
Vítězové hlavní soutěže získali od kraje finanční dary v celkové výši
540 tis. Kč. Doplňkové soutěže byly vztaženy ke zpětnému odběru
elektrozařízení a vycházejí z dat společností ASEKOL, a. s., a ELEKTROWIN, a. s., od kterých vítězové obdrželi finanční ocenění.

Vítězové hlavní soutěže dle velikostních kategorií obcí:
Počet obyv.
Do 500 obyv.
501 do 2 000 obyv.
1. místo
Tři Studně
Bobrová
2. místo
Pikárec
Sněžné
3. místo
Bobrůvka
Věcov

2 001 do 10 000 obyv.
Velká Bíteš Doubravou
Polná
Ždírec nad Doubravou

Vítězové kategorií doplňkové soutěže Asekolu:
1. místo
Senožaty
Božejov

Stará Říše

Vítězové kategorií doplňkové soutěže Elektrowinu:
1. místo
Telč
Žďár nad Sázavou

Velká Bíteš

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem obcím za třídění
komunálního odpadu, kterým podporují ochranu životního
prostředí a zároveň naplňují cíle Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina i ČR. Pořadí v jednotlivých dílčích
soutěžích, kompletní pravidla soutěže, výsledky předchozích ročníku a další informace naleznete na stránkách Kraje

nad 10 000 obyvatel
Velké Meziříčí
Havlíčkův Brod
Nové Město na Moravě

Vysočina, portálu Odpady Vysočiny www.kr-vysocina.cz >
Odpady Vysočiny.
Má to smysl. Třiďte odpad!
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

číslo 12/2017
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KRAJ ČÁSTKOU 2 800 000 KČ
PODPOŘÍ AKTIVITY OBCÍ A ZDRAVÝCH ŠKOL
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
schválilo znění Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na podporu
naplňování a propagace principů
místní Agendy 21 a Zdraví 2020
v Kraji Vysočiny pro rok 2018.
Příjem žádostí o dotaci probíhá
v termínu 17. 1. 2018 do 24. 1.
2018.
V rámci Zásad MA21 a Zdraví
2020 mohou být realizovány
projekty na úrovni obcí, měst,

mikroregionů a MAS. Podporovanými aktivitami jsou zajištění
osvětových kampaní, pořádání
výstav a prezentací k udržitelnému rozvoji, podpora zdraví,
pořádání kulatých stolů, veřejných fór a zapojování veřejnosti
do plánování místního rozvoje,
vypracování či aktualizace strategií udržitelného rozvoje apod.
„Zdravé školy“ se ze zásad
MA21 a Zdraví 2020 mohou
zaměřit na zavádění principů

zdravého životního stylu do škol,
činnost dětských zastupitelstev,
žákovských či studentských
parlamentů, pohybové aktivity
žáků, osvětu v oblasti zdraví,
prevenci úrazů, ochranu životního prostředí aj. Znění zásad,
formulář žádosti, povinné přílohy a další potřebné informace
naleznete na www.kr-vysocina.cz > Zdravý kraj nebo na
www.kr-vysocina.cz > eDotace.

 Jana Böhmová,
Koordinátorka Projektu
Zdravý Kraj Vysočina a MA21,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 586, e-mail:
bohmova.jana@kr-vysocina.cz.

KRAJ VYHLAŠUJE DALŠÍ ROČNÍK
ANKETY SPORTOVEC KRAJE VYSOČINA
Začátkem nového roku odstartuje
hledání nejlepšího sportovce Kraje
Vysočina za rok 2017. Sportovní
kluby a svazy mohou své favority
nominovat až do konce ledna a poté
bude mít příležitost hlasovat pro
nejlepší krajské sportovce a týmy
také veřejnost. „Od 5. února 2018
se rozběhne hlasování pro veřejnost
na webových stránkách www.kr-vysocina.cz > Sportovec a veřejná
část ankety skončí přesně po měsíci,
a tedy 5. března. Hlasovat se bude
opět pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře,“
informovala radní Kraje Vysočina
pro oblast školství, mládeže a sportu
Jana Fialová.
Cílem ankety Sportovec Kraje Vysočina je zviditelnění mimořádných
sportovních výkonů a výsledků dosažených sportovci nebo sportovními
kolektivy v roce 2017. „Příjem nominací do sedmi kategorií od regionálSPORTOVEC
ních sportovních organizací začíná
na www.kr-vysocina.cz > Sportovec
KRAJE
5. ledna 2018 a následně o nich
rozhodne komise složená z expertů
a osobností sportovního prostředí
našeho regionu,“ doplnila Jan Fialová.
Důležitým termínem pro takzvanou veřejnou část ankety je
5. únor 2018. Od tohoto data bude moci veřejnost měsíc hlasovat o svých favoritech mezi jednotlivci a kolektivy, kteří svými
výkony předčili ostatní a skvěle reprezentovali Kraj Vysočina.
Výsledky budou odtajněny v měsíci dubnu 2018 na slavnostním
galavečeru ankety Sportovec Kraje Vysočina 2017 v Havlíčkově
Brodě.

Odborná anketa je vyhlášena
v těchto kategoriích:
Junior
– chlapci
– dívky
– zařazení do této kategorie podléhá věkovému vymezení v rámci
jednotlivých sportovních odvětví
Zdravotně postižený sportovec
Trenér
Dospělí
– muži
– ženy
– zařazení do této kategorie podléhá věkovému vymezení v rámci
jednotlivých sportovních odvětví
Kolektiv – pouze týmy (celky)
kolektivních sportů všech věkových kategorií
Sportovní výkon roku – sportovec, který dosáhl významného
sportovního výkonu na republikové
či mezinárodní úrovni; pochází
z Vysočiny a v tomto kraji trénoval
a závodil minimálně v mládežnických kategoriích
Cena za přínos pro sport – kategorie reflektuje přínos v oblasti
sportu a je určena sportovcům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům
a dalším sportovním činitelům, kteří významně přispěli k rozvoji, rozšíření, kvalitě či obecně fungování a propagaci sportu
v Kraji Vysočina
 Milan Kastner,
odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 971, e-mail: kastner.m@kr-vysocina.cz

číslo 12/2017
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PŘ EČ ET L I JSM E Z A VÁ S

NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU
K POSKYTOVÁNÍ PLATŮ ZAMĚSTNANCŮ ÚSC
Dne 1. 11. 2017 byl vyhlášen
nález Ústavního soudu sp. zn.
IV. ÚS 1378/16 ze dne 11. října
2017 ve věci návrhu stěžovatelů,
toho času zaměstnanců Statutárního města Zlín, proti zásahu
orgánu veřejné moci, k němuž
došlo postupem Statutárního
města Zlín, jež přípisem ze dne
26. 2. 2016 poskytlo osobní
informace o platech a odměnách stěžovatelů spolku Právo
ve veřejném zájmu, z. s., poté,
co uvedený spolek požádal
o tyto informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů,
a o návrhu stěžovatelů na zrušení ustanovení § 8b zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Čtvrtý senát Ústavního soudu
rozhodl, že Statutární město
Zlín tím, že dopisem ze dne
26. 2. 2016 poskytlo osobní
informace o platech a odměnách stěžovatelů spolku Právo
ve veřejném zájmu , z. s.,
porušilo právo stěžovatelů na
ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého
života, právo na ochranu před
neoprávněným zveřejňováním

osobních údajů a právo na
re spek t ová n í sou k romého
života; tato základní práva jsou
zaručena článkem 10 odst. 2,
odst. 3 Listiny základních práv
a svobod a článkem 8 odst. 1
Úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod.
Ústavní soud rovněž Statutárnímu městu Zlín zakázal, aby
v porušování těchto základních práv stěžovatelů pokračovalo, přičemž návrh na zrušení ustanovení § 8b zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k infor macím, ve
znění pozdějších předpisů,
odmítl.
Ústavní soud v odůvodnění
nálezu uvádí, že povinný subjekt může odmítnout poskytnout žadateli informace o platu
a odměnách zaměstnance vyžádané na základě ustanovení
§ 8b zákona o svobod ném
přístupu k informacím, pokud
nejsou splněny všechny tyto
podmínky:
a) účelem vyžádání informace
je přispět k diskusi o věcech
veřejného zájmu
b) informace samotná se týká
veřejného zájmu
c) žadatel o informaci plní
úkoly či poslání dozor u

veřejnosti či roli takzvaného
společenského hlídacího psa
d) infor mace exist uje a je
dostupná
Nejsou-li všechny tyto podmínky splněny, potom odmítnu t í p o s k y t n o u t ž a d a t el i
informaci o platu a odměnách
zaměstnance není porušením
povinnosti státních orgánů
a orgánů územní samosprávy
poskytovat přiměřeným způsobem informace o jeho činnosti,
vyplývající z článku 17 odst. 5
listiny.
Právo na informace ve veřejném zájmu není absolutní;
pokud jeho výkon zasahuje do
práva na ochranu soukromého
života, je nutno v každém jednotlivém případě všechna tato
práva poměřovat a zajistit mezi
nimi spravedlivou rovnováhu.
Poskytnutí informací o platu
zaměstnavatelem je zřetelným
zásahem do práva stěžovatelů
na ochranu před zasahováním
do soukromého života a do
práva na ochranu před neoprávněným zveřejňováním osobních
dat.
Ústavní soud nesouhlasí se
závěrem Nejvyššího správního
soudu vysloveným v jeho rozsudku sp. zn. 8 As 55/2012, že

test proporcionality není třeba
provádět při posuzování jednotlivých konkrétních případů,
protože takový text prý provedl
již zákonodárce při formulaci
ustanovení § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím
a provedl jej s výsledkem, který
je ústavně konformní.
Podle Ústavního soudu je nutné
dělat test proporcionality vždy.
Vychází přitom z takzvaného
čtyřprvkového testu proporcionality, kde jsou sledovány
následující atributy:
1. posouzení cíle
2. test vhodnosti
3. test potřebnosti
4. vážení zájmů vzájemně si
konkurujících práv
Ústav ní soud v „platovém
nálezu“ uzavírá, že poskytování informací o odměnách za
práci není obecně protiústavní,
nicméně případný zásah do
základních práv dotčených
osob je nutno posuzovat podle
okolností každého jednotlivého
případu.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Inkluze
V částce 147/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 8. 12.
2017 byla pod č. 416 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, ve znění vyhlášky
č. 270/2017 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.

Katalog prací ve VS
V částce 140/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 11. 2017
bylo pod č. 399 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 222/2010 Sb.,
o katalogu prací ve veřejných
službách a správě, nařízení vlády
č. 302/2014 Sb., o katalogu
správních činností, a nařízení
vlády č. 104/2005 Sb., kterým
se stanovuje katalog činností

v bezpečnostních sborech, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Sociální služby
V částce 136/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 29. 11.
2017 byla pod č. 387 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá

ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Konsolidační vyhláška státu
V částce 139/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 29. 11.
2017 byla pod č. 396 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 312/2014 Sb.,
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o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku
(konsolidační vyhláška státu), ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Účetnictví
V částce 139/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 29. 11.
2017 byla pod č. 397 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Účetnictví
V částce 139/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 29. 11.
2017 byla pod č. 398 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 383/2009 Sb.,
o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do
centrálního systému účetních
informací státu a o požadavcích
na technické a smíšené formy
účetních záznamů (technická
vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Obaly
V částce 141/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 11.
2017 byla pod č. 400 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence
obalů a ohlašování údajů z této
evidence.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Zahraniční stravné
V částce 142/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 11.
2017 byla pod č. 401 publikována vyhláška o stanovení výše
základních sazeb zahraničního
stravného pro rok 2018.

ZPRAVODAJ
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Dokumentace staveb
V částce 144/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 7. 12.
2017 byla pod č. 405 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění vyhlášky č. 62/2013
Sb., a vyhláška č. 169/2016
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Dávky ZTP
V částce 145/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 7. 12.
2017 byla pod č. 408 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 388/2011 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o poskytování
dávek osobám se zdravotním
postižením, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Zdravotnictví
V částce 137/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 29. 11.
2017 byla pod č. 391 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 55/2011 Sb.,
o činnostech zdravotnických
pracovníků a jiných odborných
pracovníků, ve znění vyhlášky
č. 2/2016 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
14. 12. 2018.
Vidimace a legalizace
V částce 145/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 7. 12.
2017 byla pod č. 409 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti
podpisu, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.

Inventarizace
V částce 146/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 7. 12. 2017 byla pod
č. 411 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Kontaktní místa VS
V částce 146/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 7. 12.
2017 byla pod č. 412 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 364/2009
Sb., o seznamu obecních úřadů
a zastupitelských úřadů, které
jsou kontaktními místy veřejné
správy (vyhláška o kontaktních
místech veřejné správy), ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Pojištění vozidel
V částce 148/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 8. 12. 2017 byla pod
č. 417 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999
Sb., kterou se provádí zákon
č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Stejnokroje
V částce 148/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 8. 12. 2017
byla pod č. 419 publikována
vyhláška, kterou se mění některé
vyhlášky v souvislosti s úpravou
služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů,
myslivosti a rybářství.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Včelky a další zvířátka
V částce 152/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 11. 12.
2017 byla pod č. 428 publikována vyhláška, kterou se
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mění vyhláška č. 327/2012 Sb.,
o ochraně včel, zvěře, vodních
organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků
na ochranu rostlin.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
26. 12. 2017.
Krásná sídliště
V částce 137/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 29. 11.
2017 bylo pod č. 390 publikováno nařízení vlády o použití
peněžních prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na
sídlištích.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018 a pozbývá platnosti dnem 31. 12. 2023.
Úprava náhrady
V částce 145/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 7. 12. 2017
bylo pod č. 406 publikováno
nařízení vlády o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání a o úpravě náhrady
nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních
předpisů (nařízení o úpravě
náhrady).
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Příspěvek na bydlení
V částce 145/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 7. 12.
2017 bylo pod č. 407 publikováno nařízení vlády, kterým
se pro účely příspěvku na
bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanovuje
výše nákladů srovnatelných
s nájemným, částek, které se
započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů
na bydlení.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Přímé podpory
V částce 152/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 11. 12. 2017
bylo pod č. 426 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 112/2008 Sb.,
o stanovení některých podmínek

číslo 12/2017

poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Platby zemědělcům
V částce 152/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 11. 12.
2017 bylo pod č. 427 publikováno nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 50/2015
Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých
plateb zemědělcům a o změně
některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.

ZPRAVODAJ
Pozemky
V částce 143/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 4. 12.
2017 byla pod č. 403 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních
území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Dálniční známky
V částce 136/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 29. 11.
2017 byla pod č. 386 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací

zpoplatněných časovým
poplatkem, ve znění vyhlášky
č. 383/2016 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 12. 2017 (část 1. 1. 2018).
Seznam zboží s regulovanými
cenami
V částce 133/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 22. 11.
2017 bylo pod č. 380 publikováno sdělení Ministerstva
financí o vydání výměru MF
č. 04/2017, kterým se mění
seznam zboží s regulovanými
cenami vydaný výměrem MF
č. 01/2017.
Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 9/2017 ze
dne 27. září 2017 a nabyl účinnosti dne 1. října 2017.
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Seznam zboží s regulovanými
cenami
V částce 138/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 29. 11.
2017 bylo pod č. 394 publikováno sdělení Ministerstva
financí o vydání výměru MF
č. 05/2017, kterým se mění
seznam zboží s regulovanými
cenami vydaný výměrem MF
č. 01/2017.
Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 11/2017 ze
dne 1. listopadu 2017 a nabyl
účinnosti dne 5. listopadu 2017.
 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. 7/2017 konaného dne 12. 12. 2017
Usnesení 0527/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 3, zdrželi se 2.
Usnesení 0528/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Jiřího
Pokorného a Ing. Ivanu Mojžyškovou ověřovateli zápisu ze zasedání
zastupitelstva kraje č. 7/2017.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0529/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0530/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0531/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
s účinností od 1. 1. 2018 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje
Vysočina, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo osobami
provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování
náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši
200 Kč za 1 hodinu (nejvýše 6 400 Kč / 1 kalendářní měsíc),
v rozsahu nejvýše 8 hodin / 1 den, nejvýše 32 hodin / 1 kalendářní
měsíc, nejvýše 160 hodin / 1 kalendářní rok.
odpovědnost: OSH, OE, termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0532/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje
Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, v platném znění, s účinností od 1. 1. 2018,
rozhoduje, že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen
Zastupitelstva Kraje Vysočina měsíční odměnu za výkon funkce,
za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby
odměny dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném
znění.
odpovědnost: OSH, OddŘLZ, termín: 1. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0533/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace o připravené zákonodárné iniciativě Pardubického
kraje, podporuje zákonodárnou iniciativu Pardubického kraje dle
materiálu ZK-07-2017-06, př. 1.
odpovědnost: OddPKŽÚ, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
Usnesení 0534/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Pracovní program na roky 2018–2021 dle materiálu ZK-07-201707, př. 1.
odpovědnost: ředitel KrÚ Kraje Vysočina, zodpovědní koordinátoři,
OSH, termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0535/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč
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na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární
ochrany dle materiálu ZK-07-2017-08, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2017-08, př. 2 *
uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-07-2017-08,
př. 4, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná
část, o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 900 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0536/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o realizaci Programu prevence kriminality Kraje
Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-07-2017-09, př. 1, schvaluje
* Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle
materiálu ZK-07-2017-09, př. 2 * Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci
Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2018 dle
materiálu ZK-07-2017-09, př. 3, vyhlašuje Výzvu k předkládání
žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK07-2017-09, př. 5.
odpovědnost: OSH, termín: do 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0537/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva
kraje za období 1. 6. 2017 – 30. 11. 2017 dle materiálu ZK-072017-10, př. 1upr1 * odměny pro předsedy, místopředsedy a členy
komisí rady kraje za období 1. 6. 2017 – 30. 11. 2017 dle materiálu
ZK-07-2017-10, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů,
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0538/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení
0529/07/2013/ZK, schvaluje s účinností od 1. 1. 2018: - odměny
předsedům a místopředsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy
Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 1 300 Kč za účast na jednom
zasedání, - odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy
Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 800 Kč za účast na jednom
zasedání, ukládá radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje vždy na
konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí a výborů.
odpovědnost: OSH, termín: 1. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0539/07/2017/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, § 3522 –
Ostatní nemocnice) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou
Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Dotačního programu ke
stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků
ve směnném provozu v celkové výši 566 820 Kč (ÚZ 35020) dle
materiálu ZK-07-2017-11, př. 2, rozhoduje * poskytnout dotace pro:
- Nemocnici Počátky, s. r. o., ve výši 317 580 Kč, - PATEB, s. r. o.,
ve výši 249 240 Kč na úhradu nákladů spojených s navýšením
zvláštního příplatku za soustavné poskytování zdravotních služeb
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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-07-2017-11,
př. 3, a ZK-07-2017-11, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický,
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0540/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části
rozpočtu kraje u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od
příspěvkových organizací (ORG 352230) o částku 23 239 260 Kč
v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov,
příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu
Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky a převedení
této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka
8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel
Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0541/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období
leden–říjen 2017.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 15. prosince 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0542/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 v celkové výši a členění dle
materiálu ZK-07-2017-14, př. 1 – Rozpočet kraje 2018, - závazné
ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy
v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové
organizace na rok 2018 materiálu ZK-07-2017-14, př. 1 (Rozpočet
kraje 2018, část D), - zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských
projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2017 do rozpočtu
kraje na rok 2018, kapitoly Evropské projekty, svěřuje radě kraje
provádění: - všech rozpočtových opatření týkajících se účelových
dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků
Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití
ke stanovenému účelu, - rozpočtových opatření týkajících se převodu
zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných
úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do
Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami
jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru, všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské
funkce, kdy dochází: a) ke změně příjmové a výdajové části rozpočtu
kraje na základě uloženého odvodu z fondu investic při současném
poskytnutí finančních prostředků ve stejné výši, a to formou
příspěvku na provoz nebo investičního příspěvku, popř. ke změně
příspěvku na provoz u zřizovaných příspěvkových organizací, kdy
potřeba navýšení příspěvku u organizací je současně kryta snížením
příspěvku ve stejném objemu u jiných organizací v rámci kapitoly,
b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o: b.a) příjmy
z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci
do správy, b.b) příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí
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ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací
na základě příkazní smlouvy, b.c) příjmy z pronájmu nemovitostí
a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých příspěvkové
organizaci na základě smlouvy o nájmu, kdy je zároveň ve výdajové
části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo v objemu sníženém
o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven
u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz,
investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj, c) ke
změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz,
respektive s odvodem z fondu investic, d) ke změně rozpočtu kraje,
kdy: d.a) dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních
potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné
finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34, odst. 1 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, d.b) příspěvková organizace vrátí
návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet
svého zřizovatele, - úprav závazných ukazatelů příspěvkových
organizací zřizovaných krajem, - všech ostatních rozpočtových
opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech. Předmětem
svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce
Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Usnesení 0543/07/2017/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 úseků silnic II/348
a III/34821 a darovací smlouvy na nabytí pozemní komunikace –
místní komunikace souběžné s autobusovým nádražím v Polné,
rozhoduje uzavřít: * darovací smlouvu mezi městem Polná na straně
dárce a Krajem Vysočina na straně obdarovaného dle materiálu
ZK-07-2017-15, př. 1 * smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi
Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Polná na
straně budoucího obdarovaného dle materiálu ZK-07-2017-15, př.
2 * smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městem Polná na
straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího
obdarovaného dle materiálu ZK-07-2017-15, př. 3.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0544/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. st. 1532 – zastavěná plocha o výměře
13 m2 a par. č. 2134/9 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 67 m2,
oddělené geometrickým plánem č. 1256-56/2017 z pozemku par.
č. 2134/4 v k. ú. a obci Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví města Brtnice, schvaluje Dodatek 1638 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2017-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0545/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky v k. ú. a obci Horní Vilémovice dle materiálu
ZK-07-2017-17, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
obce Horní Vilémovice, schvaluje Dodatek 1639 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2017-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0546/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 910/13 o výměře 199 m2, oddělený
geometrickým plánem č. 192-54/2017 z pozemku par. č. 910/1 v k. ú.
Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví města Chotěboř, schvaluje Dodatek č. 1643 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-07-2017-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. dubna 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0547/07/2017/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zastupitelstvu kraje – rozhoduje prodat pozemek par. č. st. 7869,
jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, včetně součástí
a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Romana Němce, r. č. 731102/4523, Jar. Heyrovského
832/7, 674 01 Třebíč, za kupní cenu 157 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0548/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1324/10 o výměře 6 m2 a par.
č. 1324/11 o výměře 99 m2 oddělené z pozemku par. č. 1324/3,
pozemek par. č. 1331/71 o výměře 205 m2 oddělený z pozemku
par. č. 1331/3, pozemek par. č. 1331/69 o výměře 8 m2 oddělený
z pozemku par. č. 1331/51, pozemky par. č. 1331/64 o výměře 67 m2,
par. č. 1331/67 o výměře 87 m2 a par. č. 1331/68 o výměře 14 m2
oddělené z pozemku par. č. 1331/53 a pozemky par. č. 1331/63
o výměře 85 m2, par. č. 1331/65 o výměře 12 m2, par. č. 1331/66
o výměře 7 m2 a par. č. 1331/70 o výměře 111 m2 oddělené
z pozemku par. č. 1331/55, vše dle geometrického plánu č. 130641605/2017 v k. ú. a obci Okříšky, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví městyse Okříšky, schvaluje dodatek č. 1644 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-07-2017-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0549/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemky par. č. 866/7 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře
920 m2, par. č. 866/8 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 756 m2
a par. č. 866/9 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 989 m2,
oddělené geometrickým plánem č. 522-175/2017 z pozemků par.
č. 866/1, par. č. 866/5 a par. č. 866/6 v k. ú. a obci Sobíňov z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sobíňov, schvaluje dodatek č. 1645
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-07-2017-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0550/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina
k pozemku par. č. 64/7 odděleného dle geometrického plánu č. 991139/2017 z pozemku par. č. 64 v k. ú. Nové Veselí.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0551/07/2017/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. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zastupitelstvo kraje – rozhoduje nabýt pozemky par. č. 287/3
o výměře 7 m2 a par. č. 287/2 o výměře 31 m2 oddělené na základě
geometrického plánu č. 222-114/2016 z pozemku par. č. 287
v katastrálním území Studénky za cenu 500 Kč/m2 z vlastnictví
Petra Dubna, bytem Ždírec 36, 588 13 Ždírec, do vlastnictví Kraje
Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0552/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 282/6 oddělený dle GP 366-106/2017
z pozemku par. č. 282/1 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stránecká Zhoř, schvaluje
dodatek č. 1646 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2017-24,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0553/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 335/7 – trvalý travní porost o výměře
114 m2 a pozemek par. č. 350 – ostatní plocha o výměře 301 m2,
vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví města Velké Meziříčí, schvaluje dodatek č. 15 Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Střední
odborná škola řemesel Velké Meziříčí dle materiálu ZK-07-201725, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0554/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1876/32 o výměře 1 336 m2 tak, jak
vzniká dle geometrického plánu č. 7799-1082/2017 z pozemků
par. č. 1876/5, par. č. 1876/32, par. č. 1876/31 a par. č. st. 6157
v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod
do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu
ZK-07-2017-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0555/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 310/8 o výměře 101 m2, oddělený
geometrickým plánem č. 162-52/2016 z pozemku par. č. 310/6 v k. ú.
Hluboké u Dalečína a obci Dalečín, od vlastníka vedeného v době
uzavření kupní smlouvy v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje
Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0556/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-201728, př. 1, v k. ú. Přímělkov 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: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0557/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
dodatek č. 1647 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2017-29,
př. 1 * dodatek č. 1648 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-201729, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0558/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
Převést darem pozemek KN par. č. 2536/3 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 4040 m2 v k. ú. a obci Polná včetně tělesa pozemní
komunikace se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Města Polná, schvaluje Dodatek
č. 1649 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-201730, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0559/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/
ZK ve znění usnesení 0232/03/2014/ZK tak, že se ruší text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje * nabýt úplatně pozemky v rozsahu
dle materiálu ZK-03-2014-33, př. 1, a za dohodnutou cenu
50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době
uzavírání kupních smluv * v případech, kdy se nepodaří získat
vlastnické právo k pozemkům dle materiálu ZK-03-2014-33,
př. 1, dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům
potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby II/128 Salačova
Lhota – obchvat dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších
předpisů, ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění
pozdějších předpisů, a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu
žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení“ rozhoduje * nabýt
úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-07-201731, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době
uzavírání kupních smluv * v případech, kdy se nepodaří získat
vlastnické právo k pozemkům dle materiálu ZK-07-2017-31,
př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům
potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128 Salačova
Lhota – 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. červenec 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0560/07/2017/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
koupí pozemek par. č. 2671 – ost. plocha, silnice o výměře 1 278 m2
v k. ú. Třebíč z vlastnictví společnosti S.O.K. stavební, s. r. o.,
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Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, IČ: 255 48 484
do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 511 200 Kč, schvaluje
dodatek č. 1650 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2017-32,
př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 30. dubna 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0561/07/2017/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. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zastupitelstvo kraje – rozhoduje nabýt pozemek par. č. 122/13
o výměře, 1 102 m2 oddělený z pozemku par. č. 122/6 na základě
geometrického plánu č. 166-114/2016 v katastrálním území Sasov
za cenu 50 Kč/m2 ze spoluvlastnictví JUDr. Václava Nováka (1/2)
a Ph.D. a Bc. Marie Novákové (1/2), oba bytem Lípová 75/3, Horní
Kosov, Jihlava, do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0562/07/2017/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem par. č. 1088/37 – ost. plocha, silnice, o výměře 17 m2,
oddělený GP č. 281-45/2016 z pozemku par. č. 1088/16 v k. ú. Ústí
u Humpolce z vlastnictví obce Ústí do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje dodatek č. 1651 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny dle materiálu ZK-07-2017-34, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. prosince 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0563/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
dodatek č. 1652 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2017-35,
př. 1 * dodatek č. 1653 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-072017-35, př. 2 * dodatek č. 1654 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-07-2017-35, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0564/07/2017/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. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zastupitelstvo kraje – rozhoduje nabýt pozemek par. č. 463/18 –
ostatní plocha, silnice, o výměře 103 m2 v k. ú. Sudkův Důl a obci
Obrataň z vlastnictví Františka Kaliny, bytem Dolní Hořice 51, 391
55 Chýnov, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši
10 300 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0565/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o nabytí
movitých věcí souvisejících s kaplí Panny Marie Bolestné v obci
Kámen, rozhoduje * nabýt darem pozemek par. č. st. 45 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 180 m2 v k. ú. Kámen u Pacova a obci
Kámen, jehož součástí je stavba – budova bez čísla popisného nebo
evidenčního – objekt občanské vybavenosti (kaple Panny Marie
Bolestné) z vlastnictví Římskokatolické farnosti Věžná se sídlem
Mariánské náměstí 84, 394 94 Černovice, do vlastnictví Kraje
Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-07-2017-37,
př. 1 * nabýt darem movité věci související s kaplí Panny Marie
Bolestné z vlastnictví Římskokatolické farnosti Věžná se sídlem
Mariánské náměstí 84, 394 94 Černovice, do vlastnictví Kraje
Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-07-2017-37,
př. 2, schvaluje * dodatek č. 10 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny
Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2017-37,
př. 3 * dodatek č. 11 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2017-37, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor majetkový, termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0566/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina dle
materiálu ZK-07-2017-38, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0567/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní
ruch, městu Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, se sídlem
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, ve
výši 1 974 232 Kč * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-07-2017-39, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, o částku
1 974 232 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 1 974 232 Kč na realizaci akce Výstavba pumptracku pro
terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě – rozšíření nabídky
aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0568/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2017-40, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0569/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
podporu odborného sociálního poradenství organizace Občanská
poradna Jihlava, z. s., v rozsahu 5,72 pracovních úvazků pro
rok 2017 a v rozsahu až 6,00 pracovních úvazků pro rok 2018 *
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve
zvýšení § 4312 – Odborné sociální poradenství o částku 263 000 Kč
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při současném snížení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních
věcí a politiky zaměstnanosti o částku 263 000 Kč * rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4312 –
Odborné sociální poradenství, o částku 412 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
412 000 Kč, rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Sociální
věci, § 4312 – Odborné sociální poradenství, ve výši 675 000 Kč
organizaci Občanská poradna Jihlava, z. s., IČ: 66597064, na
podporu poskytování sociální služby Občanská poradna Jihlava dle
materiálu ZK-07-2017-41, př. 2 * uzavřít dodatek veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2017-41, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0570/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2017-42, př. 1.
odpovědnost: OSV, termín: 1. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0571/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci v rámci grantového programu Podporujeme
prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 subjektům uvedeným
v materiálu ZK-07-2017-43, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
s žadateli dle materiálu ZK-07-2017-43, př. 3 * neposkytnout
dotaci v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou
a seniorskou politiku obcí 2017 subjektům uvedeným v materiálu
ZK-07-2017-43, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0572/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu
Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina v celkové výši
max. 1 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány
průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0573/07/2017/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-07-2017-45, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0574/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, schvaluje
* rozpočtová opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů
ZK-07-2017-46, př. 1, a ZK-07-2017-46, př. 3 * rekapitulaci
příspěvku na vyrovnávací platbu z prostředků MPSV (ÚZ 13 305)
dle materiálu ZK-07-2017-46, př. 5, rozhoduje * poskytnout dotaci
pro poskytovatele sociálních služeb Diecézní charitu Brno – Oblastní
charitu Žďár nad Sázavou, IČ: 44990260, ve výši 130 000 Kč
z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-07-2017-46, př. 1 * uzavřít
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dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-201746, př. 2 * schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu
(dotace) pro Diecézní charitu Brno – Oblastní charitu Jihlava,
IČ: 44990260, dle materiálu ZK-07-2017-46, př. 3 * uzavřít dodatek
ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2017-46, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0575/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
uzavřené mezi městem Golčův Jeníkov na straně budoucího
prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího,
ve které se budoucí prodávající zavazuje, že budoucímu
kupujícímu prodá část pozemků par. č. 98 – zahrada o výměře
1 073 m2, par. č. 103 – zahrada o výměře 1 237 m2, par. č. 104/1
– zahrada o výměře 1 594 m2 a pozemků par. č. 2654 – ostatní
plocha o výměře 245 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov o výměře
cca 2 000 m2 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 740 Kč/m2 a budoucí kupující se zavazuje tyto nemovitosti
za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit, dle materiálu
ZK-07-2017-72, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0576/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
provozování domácí hospicové péče na rok 2018 dle materiálu
ZK-07-2017-73, př. 1 * Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické
primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do
denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok
2018 ZK-07-2017-73, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0577/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením
na období 2018–2019 dle materiálu ZK-07-2017-74, př. 1.
odpovědnost: OSV, termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0578/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými
vlaky s Jihočeským krajem se sídlem U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, IČ: 770890650, dle materiálu ZK-072017-47, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín:
30. 06. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0579/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a městem Třebíč dle materiálu ZK-07-2017-48, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0580/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými
vlaky s Pardubickým krajem se sídlem Komenského nám. 125, 532
11 Pardubice, IČ: 70892822, dle materiálu ZK-07-2017-49, př. 1.
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odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín:
30. 06. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0581/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018:
* ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 364 065 000 Kč
prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti
a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých km * ve veřejné drážní
osobní dopravě maximálně do 312 197 000 Kč prokazatelných ztrát
spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje
Vysočina a maximálně do 4,25 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0582/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se
sociálním znevýhodněním na období září–prosinec 2017 (Modul
B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení dle materiálu ZK-07-2017-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0583/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola Nové Město na Moravě, Malá 154, dle materiálu ZK-07-201752, př. 1 * Dodatek č. 17 Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná
škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Jihlava dle materiálu ZK-07-2017-52, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: 28. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0584/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového
programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj,
dle tabulky 1 materiálu ZK-07-2017-54, př. 2, a právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce,
dle tabulky 2 materiálu ZK-07-2017-54, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0585/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací
projektu Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání
pořízením moderního vybavení dle materiálu ZK-06-2017-56, př. 1,
schvaluje převod finančních prostředků ve výši 7 352 000 Kč z Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu
Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy, za účelem poskytnutí
zápůjčky ve výši 7 352 000 Kč s určením pro Vyšší odbornou školu
a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč
na předfinancování projektu Bezbariérový přístup do školy a zvýšení
kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0586/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací
projektu Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických
a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu
plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů dle
materiálu ZK-07-2017-57, př. 1, schvaluje převod finančních
prostředků ve výši 2 036 000 Kč z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže
a sportu, § 3127 – Střední školy, za účelem poskytnutí zápůjčky
ve výši 2 036 000 Kč s určením pro Střední průmyslovou školu
Třebíč na předfinancování projektu Zvýšení kvality vzdělávání
v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové
tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC
strojů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0587/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017
– Excelence základních a středních škol 2017, modul ZŠ, v celkové
výši 244 993 Kč školám uvedeným v materiálu ZK-07-2017-75,
př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 20. prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0588/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu
Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických
zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje
kraj, dle materiálu ZK-07-2017-76, př. 1, a právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce,
dle materiálu ZK-07-2017-76, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0589/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové
dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních
uměleckých škol dle materiálu ZK-07-2017-53, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0590/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování aktivit projektu
Učíme se ze života pro život ve výši max. 4 200 000 Kč. Finanční
prostředky budou převáděny dle potřeby.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0591/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí důvodovou zprávu dle materiálu ZK-07-2017-58, př. 1,
vydává Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
podle ust. § 7, odst. 2, písm. a), a podle ust. § 36, odst. 4, zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
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zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 171 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je
obsaženo v materiálu ZK-07-2017-58, př. 2, ukládá odboru ÚPSŘ
zajištění: a) zpracování čistopisu Aktualizace č. 5 Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina, b) vyhotovení Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina, zahrnující právní stav dokumentace po provedené
aktualizaci.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0592/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací
z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny dle materiálu ZK-07-2017-59, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0593/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace týkající se programovacího období EU 2014–2020
uvedené v materiálu ZK-07-2017-60, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0594/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje nominuje
* Mgr. Pavla Pacala členem Valného shromáždění Regionální
rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických
osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČ: 70857555,
za Kraj Vysočina * Mgr. Pavla Pacala členem Předsednictva
Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení
právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava,
IČ: 70857555, za Kraj Vysočina, a to s účinností ke dni nejbližšího
zasedání Valného shromáždění a Předsednictva Regionální
rozvojové agentury Vysočina.
odpovědnost: ORR, termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0595/07/2017/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: ORR, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zastupitelstvo kraje – rozhoduje nevyhovět žádosti dle materiálu
ZK-07-2017-77, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0596/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 800 000 Kč na zvláštní
účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování
energetické náročnosti budov, bere na vědomí informace uvedené
v materiálu ZK-07-2017-78.
odpovědnost: ORR, OM, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0597/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK
ROKU dle materiálu ZK-07-2017-62, př. 2, vyhlašuje soutěž o Cenu
Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2017 dle materiálu
ZK-07-2017-62, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0598/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví
2020 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2017-63, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0599/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
aktualizaci Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018–2025 dle materiálu
ZK-07-2017-64, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ, OŠMS, ORR, termín: 20. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0600/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
dle materiálu ZK-07-2017-65, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0601/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle
materiálu ZK-07-2017-66, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0602/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí zápis o provedení kontroly č. 1/2017, předložený Finančním
výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-07-201767, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0603/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 předložený předsedkyní
výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na jednání
zastupitelstva kraje.
odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0604/07/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán
činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje
Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-07-2017-69, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21
Zastupitelstva Kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

