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VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO
PROGRAMU ČISTÁ VODA 2018
Grantový program Čistá voda 2018 podporuje
každoročně již od roku 2002 zpracování studií nebo projektových dokumentací ve třech
podprogramech: Zásobování pitnou vodou,
Odvádění a čištění odpadních vod a Ochrana
před povodněmi nebo suchem.
Grantový program byl vyhlášen na únorovém
zasedání zastupitelstva kraje. Žadatelé z řad
obcí, svazků obcí nebo jiných vlastníků vodárenské infrastruktury mohou podávat žádosti
o poskytnutí dotace v termínu 12.–26. 3. 2018.
Podporovány jsou studie a projektové dokumentace na výstavbu vodovodů, kanalizací,
čistíren odpadních vod, opatření k ochraně
před povodněmi nebo zadržení vody v krajině (výstavba či úprava vodních děl sloužících
k povodňové ochraně, výstavba vodních nádrží, opatření ke zvýšení bezpečnosti stávajících vodních nádrží, úprava koryt vodních
toků). Dále také studie hydrogeologických
poměrů, hydrogeologické průzkumy nebo

průzkumné vrty za účelem vyhledání zdrojů
podzemní vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Žadatelé mohou získat až 60 %
z celkových nákladů na projekt. Výše dotace může být v rozmezí 20 000 – 300 000 Kč.
Celková alokace v tomto grantovém programu je 7 mil. Kč. Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového
Fondu Vysočiny včetně formuláře žádosti je
zveřejněna na webu http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/.
 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 363,
e-mail zvolanek.r@kr-vysocina.cz
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 Martin Drápela,
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 207,
e-mail drapela.m@kr-vysocina.cz

NOVÝM NÁMĚSTKEM HEJTMANA
JE MARTIN KUKLA
Novým mužem v krajské radě na Vysočině je
Martin Kukla za hnutí ANO 2011. Ve funkci
náměstka hejtmana pro finance a majetek nahradil současně odvolaného Josefa Pavlíka.
O změnách ve složení rady rozhodli krajští zastupitelé. Rada Kraje Vysočina je devítičlenná,
nejpočetněji zastoupená je pěti místy ČSSD,
dva radní má hnutí ANO 2011, po jednom zástupci mají v radě ODS a SNK ED + STAN.
„Mojí prioritou je efektivní správa krajské-

ho majetku včetně jeho zhodnocování, udržení vyrovnaného krajského hospodaření, ale
i rozumné hledání úspor,“ říká pětatřicetiletý Martin Kukla, který se nové funkce ujal ve
středu 7. února 2018.
Ing. Martin Kukla pochází z Počátek, je otcem
dvou synů a dosud byl zaměstnancem společnosti Bosch Diesel Jihlava. Za hnutí ANO
2011 byl v roce 2016 zvolen krajským zastupitelem.

GRANTOVÉ PROGRAMY
FONDU VYSOČINY PRO ROK 2018
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 6. 2. 2018 vyhlásilo prvních jedenáct
grantových programů v rámci Fondu Vysočiny
pro rok 2018. Níže je uveden předpokládaný
výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu,
v jejichž gesci budou programy realizovány:

Informační a komunikační technologie 2018
– 2 500 000 Kč – program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina (odbor informatiky,
Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341,
jirakova.k@kr-vysocina.cz; Ing. Dana Šťastná,
tel.: 564 602 340, stastna.d@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 12. 3.–9. 4. 2018

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
periodický tisk Kraje Vysočina
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
YASHICA s.r.o.,
Kožichovice
vydáno dne 5. 3. 2018
NEPRODEJNÉ
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Infrastruktura ICT 2018 – 3 500 000 Kč – program na podporu rozvoje regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341,
jirakova.k@kr-vysocina.cz; Ing. Dana Šťastná, tel.: 564 602 340,
stastna.d@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 12. 3.–16. 4. 2018
Bezpečná silnice 2018 – 3 000 000 Kč – program na podporu
zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192,
zizka.r@kr-vysocina.cz; Bc. Markéta Majdičová, tel.: 564 602 181,
majdicova.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 9. 3.–27. 4. 2018
Naše škola 2018 – 4 000 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543,
hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 12. 3.–23. 3. 2018
Jednorázové akce 2018 – 1 200 000 Kč – program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit (odbor
školství, mládeže a sportu, Bc. Jana Čermáková, tel.: 564 602 939,
cermakova.j@kr-vysocina.cz; Mgr. Marie Kacetlová, tel.: 564 602 942,
kacetlova.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 12. 3. – 23. 3. 2018
Sportoviště 2018 – 3 000 000 Kč – program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení
na území Kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu,
Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz;
Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 12. 3. – 23. 3. 2018
Sportujeme 2018 – 2 500 000 Kč – program na podporu
dlouhodobé sportovní činnosti dětí a mládeže (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Milan Kastner, tel.: 564 602 971,
kastner.m@kr-vysocina.cz; Kateřina Němcová, tel.: 564 602 935,

nemcova.k@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 12. 3. – 23. 3. 2018
Památkově chráněná území 2018 – 1 600 000 Kč – program
na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón (odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296,
panackova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 12. 3. – 16. 3. 2018
Cyklodoprava a cykloturistika 2018 – 8 400 000 Kč – program
na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek, zvýšení
atraktivity a bezpečnosti cyklistiky (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Petr Stejskal, tel.: 564 602 354,
stejskal.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 12. 3. – 19. 3. 2018
Čistá voda 2018 – 7 000 000 Kč – program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod
a ochrany před povodněmi nebo suchem (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363,
zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207,
drapela.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 12. 3. – 26. 3. 2018
Ekologická výchova 2018 – 1 000 000 Kč – program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
(odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová,
tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Iveta Křivánková,
tel.: 564 602 520, krivankova.i@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 12. 3. – 20. 3. 2018
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.
cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz.

VYBERTE POČIN ROKU 2017 V KRAJSKÝCH
ANKETÁCH ZLATÁ JEŘABINA A SKUTEK ROKU
Od 1. do 31. března 2018 je možné se
zapojit do veřejného hlasování dvou
tradičních anket v Kraji Vysočina.
Svého favorita můžete podpořit ve
14. ročníku Ceny Kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2017 – Zlaté jeřabině. O hlasy budou bojovat i přihlášené Skutky roku 2017.
Anketa Zlatá jeřabina je tradičně rozdělena do dvou kategorií: 1. Kulturní
aktivita a 2. Péče o kulturní dědictví.
Z přijatých nominací vybrala odborná pracovní skupina 30 nejzajímavějších počinů v obou kategoriích.
Seznam vybraných počinů bude uveřejněn na internetových stránkách

Kraje Vysočina a v únorovém čísle
novin Kraj Vysočina spolu s hlasovacím lístkem. První tři počiny z obou
kategorií s nejvyšším počtem hlasů
budou ohodnoceny Cenou Kraje Vysočina a finančním darem.
Po celý březen je možné hlasovat
i pro Skutek roku 2017. Cena Skutek
roku je výrazem poděkování a ocenění aktivit všech, kdo v roce 2017
vykonali pro kraj něco mimořádného nad rámec svých povinností,
a to často bez ohledu na svůj osobní prospěch. „Právě občanská angažovanost, dobrovolnictví a ochota
věnovat svůj volný čas ve prospěch

druhých je významným prvkem
kulturní společnosti a posiluje její
sociální soudržnost,“ říká radní
Kraje Vysočina a politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21
Martin Hyský. Hlasovat pro počiny fyzických osob může pouze občan Kraje Vysočina, a to jen jednou
v každé z uvedených oblastí. Projekty právnických osob bude hodnotit odborná porota.
Hlasovat do obou anket je možné prostřednictvím elektronického
formuláře na www.kr vysocina.cz/
pocinroku nebo v anketě Zlatá jeřabina i prostřednictvím originálního

hlasovacího lístku z únorových novin Kraj Vysočina.
Slavnostní vyhlášení obou anket se
uskuteční v červnu 2018 na Zámku
v Kamenici nad Lipou.
Iva Strnadová,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 260
e-mail:strnadova.i@kr-vysocina.cz
Josef Loveček,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 561
e-mail: lovecek.j@kr-vysocina.cz
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Přehled kulturních akcí nominovaných na Cenu Kraje Vysočina
za kulturní počin roku 2017
1. Kategorie: Kulturní aktivita

Název akce
1. Bachův varhanní podzim / Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Jihlava
2. Barokní kratochvíle / Chotěboř
3. Betlémská cesta / Třešť
4. Brtnické kovadliny / Brtnice
5. Den pro starou Brtnici / Brtnice
6. Divadlo na Staré plovárně / Jihlava
7. DOA 2017 / Kraj Vysočina
8. FolKaliště / Kaliště
9. Horácký džbánek / Žďár nad Sázavou
10. Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2017 / Jihlava, Kaliště u Humpolce, Havlíčkův Brod
11. Jaroslav Kreibich: Obrazy a sbírka knih Babička / Chotěboř
12. Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku / Havlíčkův Brod
13. Muzeum Air Marshala RAF Karla Janouška / Police
14. Novoměstské Slunohraní / Nové Město na Moravě
15. Nultá generace / Jihlava
16. Oživené židovské město / Třebíč
17. Podzimní knižní veletrh / Havlíčkův Brod
18. Pamětní síň A. Kaliny v Galerii Ladislava Nováka / Třebíč
19. Prázdniny v Telči / Telč
20. Santiniho barokní slavnosti / Žďár nad Sázavou
21. Se zlatou růží v erbu / Doupě
22. Skoro všechno o ZOO / Jihlava
23. Staročeské Vánoce na Michalově statku / Pohleď
24. XXI. Středověké slavnosti na hradě Orlíku / Rozkoš
25. Svaté neřesti / Nová Říše
26. Vánoční koncert TELČísel / Telč
27. Velká barokní noc / Bystřice nad Pernštejnem
28. Zapomenuté světlo / Jihlava
29. Z garáže ke hvězdám / Třebíč
30. ZUŠ OPEN / Bystřice nad Pernštejnem
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2. Kategorie: Péče o kulturní dědictví
Název akce
1. Baliny / Celková obnova kapličky
2. Bohuslavice / Celková obnova kapličky (poklony)
3. Brtnice / Obnova kaple sv. Floriána na Dolním hřbitově
4. Dobronín / Obnova kapličky
5. Havlíčkův Brod / Obnova budovy Staré radnice
6. Habry / Postupná revitalizace židovského hřbitova
7. Horní Paseka (Zahrádka u Ledče nad Sázavou) / Postupná oprava a oživení kostela sv. Víta
8. Humpolec (Rozkoš) / Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
9. Jemnice / Celková obnova kostela sv. Víta
10. Kamenice nad Lipou / Celková obnova pivovaru
11. Kamenice u Jihlavy (Řehořov) / Restaurování sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého
12. Kněžice (Brodce) / Restaurování sousoší Piety
13. Krahulov / Celková obnova střešního pláště kostela sv. Petra v okovech
14. Krásná Hora/ Restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele
15. Ledeč nad Sázavou / Restaurování mariánského sloupu na náměstí
16. Nová Cerekev / Restaurování kašny
17. Pacov (Roučkovice) / Obnova návesní kapličky
18. Pelhřimov / Rekonstrukce Šrejnarovského domu č. p. 10
19. Pohled / Celková obnova kapličky sv. Anny
20. Polná / Restaurování varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie
21. Polná / Revitalizace prvního hradního nádvoří
22. Přibyslav / Restaurování křtitelnice v kostele Narození sv. Jana Křtitele
23. Radostín nad Oslavou / Obnova věže kostela sv. Bartoloměje
24. Rokytnice nad Rokytnou / Obnova schodiště u kostela včetně restaurování soch světců
25. Telč / Obnova věže kostela sv. Ducha
26. Velké Meziříčí / Obnova Rytířského sálu včetně restaurování nástěnných maleb na zámku
27. Vícenice u Náměště nad Oslavou / Obnova kapličky Panny Marie Lurdské
28. Vojnův Městec / Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
29. Žďár nad Sázavou / Restaurování fasády bývalého hotelu Veliš č. p. 64
30. Žirovnice / Obnova kapličky

strana 4

číslo 3/2018

strana 5

ZPRAVODAJ

DVĚ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI Z OBLASTI
TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY
Kraj Vysočina si v závěru roku
2017 připsal dvě významné
události z oblasti tradiční lidové kultury:
Jihlavský havířský průvod
související s hornickou slávou
Jihlavy rozšířil Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Kraje Vysočina (také „krajský seznam“)
a na Seznam nemateriálních
statků tradiční lidové kultury České republiky (také „národní seznam“) byl zapsán
projev obřadní lidové kultury Historický morový průvod
v Brtnici.
Jihlavský havířský průvod
O zapsání Jihlavského havířského průvodu na „krajský
seznam“ rozhodlo v samém závěru roku 2017 Regionální pracoviště tradiční lidové kultury
při Muzeu Vysočiny Třebíč,
které je od roku 2005 pověřeno
péčí o tradiční lidovou kulturu
na území Kraje Vysočina a od
roku 2013 i vedením soupisu regionálně významných projevů
tradiční lidové kultury.

Zápisu předcházelo zpracování podrobné dokumentace etnografkou Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace,
PhDr. Danou Novákovou ve
spolupráci s nositelem statku,
kterým je Jihlavský havířský
průvod, z. s.
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Kraje Vysočina obsahuje šest
položek (stav ke 31. 12. 2017):
1/2014 Běh o Barchan
2/2014 Skřipácká muzika na
Jihlavsku
3/2014 Betlémská cesta v Třešti
4/2015 Obchůzka královniček
na Velkobítešsku
5/2016 Historický morový průvod v Brtnici
6/2017 Jihlavský havířský průvod
Zápis regionálních jevů na
„krajský seznam“ upravují Pravidla Rady Kraje Vysočina pro
vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina č. 12/13 ze
dne 26. 11. 2013.

Druhou významnou a vysoce
prestižní událostí konce roku
2017 byl zápis Historického
morového průvodu v Brtnici na Seznam nemateriálních
statků tradiční lidové kultury
České republiky.
Historický morový průvod
v Brtnici
Historický morový průvod
v Brtnici je městem Brtnicí
a Římskokatolickou farností
Brtnice uchovávaný a po generace předávaný projev obřadní lidové kultury a vztahuje se
k památce obětí morové epidemie z roku 1715. Na konci roku
2016 byl tento jev zapsán pod
číslem 5/2016 na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
a počátkem roku 2017 nominován na národní seznam.
O zapsání Historického morového průvodu v Brtnici na Seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury České
republiky rozhodl ministr kultury dne 21. 12. 2017 na základě doporučení Národní rady

pro tradiční lidovou kulturu,
která je stálým poradním orgánem ministra kultury.
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
České republiky obsahuje
(stav k 31. 12. 2017) 22 položek, přičemž čtyři z nich
jsou z Kraje Vysočina: Běh
o Barchan (2013), Betlémská
cesta v Třešti (2015), Skřipácká muzika na Jihlavsku (2016)
a nově Historický morový
průvod v Brtnici (2017).
Podrobnější informace jsou
k dispozici na http://www.kr-vysocina.cz/seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-kultury-kraje-vysocina/
ds-303039/p1=73941, http://
www.muzeumtr.cz/pracoviste-tradicni-lidove-kultury.html
a http://www.nulk.cz/narodni-seznam/.
Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 382
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

TITUL MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY
KRAJE VYSOČINA ZÍSKÁVAJÍ MARIE ŽILOVÁ,
EVA JURMANOVÁ A JAROSLAV FIEGER
Krajské zastupitelstvo udělilo na svém jednání 6. února 2018 další
tři tituly Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Ocenění
nově patří Marii Žilové a její dceři Evě Jurmanové z Nového Veselí
za tradiční techniky a postupy při zpracování zmenšených součástek lidových krojů a kameníkovi Jaroslavu Fiegerovi ze Světlé nad
Sázavou za řemeslný um při zhotovování výrobků z kamene, mimo
jiné i obilných mlýnků a sekeromlatů. Seznam Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina čítá nyní už osm jmen.
Jako první v roce 2016 získali titul pilnikář Drahomír Smejkal a mistr kolář Aleš Uherka, v následujícím roce přibyla do rodiny Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina tři jména, a to Hana
Šmikmátorová, která se věnuje malování horáckých kraslic, Jindřich Toman vyrábějící štípané holubičky a Jindřich Holub za výrobu šindele tradičním postupem. Drahomír Smejkal a Aleš Uherka
se navíc mohou pyšnit i titulem Nositel tradice lidových řemesel,
který je udělován na celostátní úrovni.

Udělení titulu upravují Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje
Vysočina“ ze dne 28. 3. 2017 č. 05/2017. Slavnostní předání
nově udělených titulů se uskuteční v Muzeu Vysočiny Třebíč
ve středu 18. dubna 2018.
Marie Žilová (Nové Veselí) – obor Textil
Tradiční techniky a postupy při zpracování zmenšených
součástek lidových krojů (přípravné zpracování materiálu
a střihu, šití, škrobení, vrapování, úvazy)
Od roku 1997 se věnuje šití a vyšívání krojových součástek
a zhotovování zmenšených replik krojů na panenky spolu
s dcerou Evou Jurmanovou.
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První panenku v horáckém kroji vytvořily podle popisu Vratislava
Bělíka. Již u této panenky použily autentický materiál. Na ni navázaly další kroje z Horácka a Podhorácka – Telče, Dačic, Třebíče,
Žďáru nad Sázavou. Kroje zpočátku vytvářely zejména podle krojových popisů a předloh etnografky Blaženy Šotkové. Následovaly
kroje složitější co do pracnosti, například litomyšlský, mladoboleslavský nebo kyjovský. Marie Žilová vede širokou dokumentační činnost a zpracovává podklady ke krojům. Krojované panenky
vytváří jako repliky, využívá striktně původní materiály a ruční práci, ručně vyrábí i obuv. Při finální úpravě panenky se snaží
co nejvíce přiblížit celkovému vzhledu krojované postavy, a tedy
i úpravě hlavy a doplňkům. Kroje šijí dle velikosti panenky, a sice
většinou v měřítku 1:4, 1:5 nebo 1:10. Nezpracovávají pouze kroje
sváteční, ale i pracovní a všední oděv. Každá panenka je originál
a má svůj certifikát – obsahuje jméno panenky, údaj o etnografické
oblasti, užitém materiálu, o autorkách atd. Rodinný fond krojovaných panenek v současnosti čítá na 300 kusů. Od roku 2003 mají
za sebou obě ženy přes 20 výstav. První výstava se konala v Havlíčkově Brodě a na ni navázaly další – z posledních let například
v Jindřichově Hradci, Velké Bíteši, Jihlavě, Telči či Ostravě. V roce
2016 byla uspořádána velká výstava v Muzeu Vysočiny Třebíč.
Eva Jurmanová (Nové Veselí) – obor Textil
Tradiční techniky a postupy při zpracování zmenšených součástek lidových krojů (výšivka, zdobení, aplikace, síťování)
S výšivkami se setkávala doma již od dětství díky své mamince
Marii Žilové. Sama začala s vyšíváním již v dětství, kdy se sestrou Margaretou navštěvovaly zájmové kroužky, které vedla její
maminka. Přibližně v 19 letech začala vyšívat samostatně stylem
richelieu. Postupně začala Eva Jurmanová sbírat panenky s keramickými hlavičkami a na popud maminky vytvořily společně první krojovanou panenku v horáckém kroji. Inspirací jim byl
dochovaný kroj po pratetě, který paní Jurmanová dokonce sama
v dětství nosila. Do současné doby vytvořily s maminkou za více
než 15 let společné práce již na 300 krojovaných panenek ve věrných zmenšeninách lidových krojů z různých etnografických
oblastí, jež obdivují návštěvníci a zájemci na výstavách po celé

České republice. Vzhledem k obsáhlosti své sbírky nemohou mít
všechny panenky vystaveny, takže značná část jich je uložena v
depozitáři. Nárazově vyrábějí také krojové součástky v běžné velikosti (např. čepec pro dudačku z Pelhřimovska) a panenky na
zakázku, nejčastěji do soukromých sbírek (ČR, Austrálie, Amerika, Kanada, Island, Francie aj.). O mistrovské tvorbě matky a
dcery byly natočeny dokumenty a reportáže pro Českou televizi,
Český rozhlas a další veřejná média. O jejich práci vyšlo mnoho
novinových a časopiseckých článků.
Jaroslav Fieger (Světlá nad Sázavou) – obor Kámen–kamenictví
Jaroslav Fieger je nejen řemeslník, ale i velký znalec historie kamenictví v regionu. Vztah k historii a k archeologii jej přivedl ke
specifické výrobě. Intenzivně se začal zabývat archeologickými
nálezy kamenických výrobků a svoji pozornost zaměřil především na dva typy výrobků – obilné mlýnky a sekeromlaty. Podle
původních nálezů začal zhotovovat repliky, zkoušet jejich funkčnost a prezentovat výsledky své práce veřejnosti. Jaroslav Fieger
spolupracuje s řadou archeologických, vědeckých a muzejních institucí. Účastní se workshopů, a to často v roli lektora (např. pro
Přírodovědné muzeum Semenec přednášel v roce 2016 v rámci
workshopu Co a jak s kamenem o broušené industrii), pravidelně se účastní akcí pořádaných střediskem experimentální archeologie v Deštném v Orlických horách a svoji práci prezentuje i v
rámci Dnů otevřených ateliérů na Vysočině. Spolupracuje s archeoskanzeny, s archeology a kromě přednášek na odborných
seminářích prezentuje svoji práci široké veřejnosti i na různých
populárních akcích. Pravidelně se účastní středověkých dní na
zřícenině Orlík u Humpolce nebo svátku keltské kultury Beltine,
pravěkých táborů aj.
Pozn.: Zpracováno z podkladů Muzea Vysočiny Třebíč, p. o.
Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
tel.: 564 602 382
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

PŘIHLASTE SVOU OBEC DO SOUTĚŽE
VESNICE ROKU 2018
Dne 20. 2. 2018 byl na konferenci Den malých obcí zahájen
již 24. ročník soutěže Vesnice
roku v Programu obnovy venkova. Soutěžní klání bude stejně jako každý rok probíhat ve
dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny obce budou
nejprve hodnoceny v krajských kolech, která proběhnou
během května a června. Celostátní kolo proběhne první zářijový týden. Vítěz letošního
ročníku bude vyhlášen 15. září

na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
Obce oceněné v soutěži mohou
získat finanční odměnu ve výši
od 400 tisíc korun. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2018
získá odměnu dva miliony korun a zapůjčení vozu ŠKODA
OCTAVIA COMBI G-TEC na
dva roky zdarma. Vítězem posledního ročníku se stala obec
Heřmanov z Kraje Vysočina.
Druhé místo obsadila obec Lukavice z Pardubického kraje,

na třetím místě skončil Slavkov ze Zlínského kraje, který také získal Cenu veřejnosti.
Přihlášené obce jsou v soutěži
hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity
občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice,
občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče
o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče
o krajinu, připravované zámě-

ry a informační technologie
obce.
Přihlášky mohou obce podávat od 20. února 2018. Obce
musí podat řádně vyplněnou
elektronickou přihlášku včetně povinných příloh a uhradit
povinný registrační poplatek
(2 Kč za každého občana přihlašované obce). Vytištěnou
elektronickou přihlášku do
soutěže včetně příslušné dokumentace a doklad o úhradě
registračního poplatku zašlou
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obce do 30. 4. 2018 na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
(adresa: Staroměstské nám.
č. 6, 110 15 Praha 1) k rukám
tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché. Podmínky účasti v soutěži i přihláška jsou
k dispozici na samostatných
webových stránkách této soutěže: http://www.vesniceroku.
cz/.

V loňském roce se Vesnicí
Vysočiny stala obec Heřmanov. Krajského kola této soutěže se zúčastnilo celkem 14
obcí. Vítěz krajského kola na
Vysočině navíc získává od
Kraje Vysočina titul Vesnice Vysočiny roku 2018, který
sebou nese i finanční benefit
v podobě stotisícového daru.
I na ostatní obce oceněné

v rámci krajského kola soutěže kraj pamatuje s finanční
odměnou, u obcí oceněných
stuhou je to dar ve výši padesát tisíc, u obcí oceněných diplomem pak 25 tisíc Kč.
Soutěž Vesnice roku je v Programu obnovy venkova každoročně vyhlašována již od
roku 1995. Poprvé to bylo
Spolkem pro obnovu venkova

ČR pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program vesnice.
Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR a Svaz měst
a obcí ČR.
Luděk Hrůza,
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 543
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

ÚSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE S TCHAJ-WANEM
POKRAČUJE
Už dvakrát měli studenti krajských technických škol na Vysočině možnost vycestovat na
znalostní cestu na Tchaj-wan.
Poprvé odjela osmičlenná skupina za poznáním před třemi
lety, kdy na Tchaj-wanu studenti úspěšně prezentovali vlastní
projekty úspor energií. Loňská
stáž byla zaměřena zejména na
nové trendy v elektromobilitě.
„Studijní cesty na Tchaj-wan
jsou jedním z motivačních prvků, kterými chceme přilákat
ke studiu některého z technických oborů na našich školách.
Nejlepší studenti ze třetích ročníků pak mají jedinečnou šanci se seznámit s nejnovějšími
trendy v elektronice, elektrotechnice a informačních technologiích přímo na místech,
kde vznikají,“ uvedla krajská
radní pro oblast školství Jana
Fialová s tím, že kraj by rád na
konci letošního roku vyslal na
Tchaj-wan další skupinu studentů.
O svých zážitcích z týdenní
poznávací cesty na Tchaj-wan

se přišlo na začátku tohoto týdne podělit do sídla Kraje Vysočina všech sedm studentů
a jedna studentka ze Střední
školy průmyslové, technické
a automobilní Jihlava, Střední průmyslové školy Třebíč,
Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad
Sázavou a Střední průmyslové
školy a Středního odborného
učiliště Pelhřimov. Pozvání na
seminář ke znalostní cestě přijal kromě vedení Kraje Vysočina, zástupců firem a ředitelů
dotčených škol také zastupitel Tchaj-wanu Chung-I Wang.
„Nejvíce nás překvapila úroveň technologického pokroku,
který se ve velkém uplatňuje
v běžném životě Tchajwanců.
Mnohé vychytávky, jež se tam
už běžně používají, se k nám
do Evropy dostanou až za dva
nebo tři roky. Zaujaly nás například elektroskútry a dobíjecí stanice na jejich baterie, kde
systém sám vyhodnotí, které baterie jsou nejvíce nabité,
a ty vám nabídne. Platby přes

telefon nebo víceúčelovými
kartami už jsou samozřejmostí. Velice nás také zaujala autonomní městská vozítka, jež
zatím testují v nočních ulicích
Tchaj-peje,“ řekli na setkání studenti. Kromě návštěvy
ve výzkumných centrech, na
tamní univerzitě, ve firmách
nebo dopravním podniku měli
účastníci znalostní cesty jedinečnou možnost poznat cizí
kulturu, ochutnat místní speciality a zdokonalit se v angličtině.
„Ve spolupráci s tchajwanskou
stranou se podařilo v našem regionu nastartovat a uvést do života už několik projektů. Vůbec
prvním byla eAmbulance, dalšími pak několik průvodcovských
systémů pro krajská muzea,
ZOO Jihlava a město Žďár nad
Sázavou. Posledním společným
úspěchem je instalace chytrého systému k řízení osvětlení
v Nemocnici Pelhřimov,“ uvedl Václav Jáchim z krajského
odboru informatiky, který koordinuje spolupráci Kraje Vy-

sočina a Tchaj-wanu. A doplnil:
„V roce 2018 plánujeme rozvíjet společné aktivity v oblasti
řízení spotřeby energií v krajských organizacích, projekty
zaměřené na elektronickou bezpečnost a podporu technického vzdělávání formou znalostní
cesty nebo v ideálním případě
začneme pracovat na konstrukci vlastního autonomního vozidla ve spolupráci krajských
technických středních škol
a týmu Národní technické univerzity v Tchaj-peji.“
Týdenní studijní cestu finančně podpořily Tchajpejská ekonomická a kulturní kancelář
v Praze, Krajská hospodářská
komora Kraje Vysočina a společnost Tatung CZ, s. r. o. Dále
se na nákladech částečně podílely krajské střední školy a Kraj
Vysočina.
Václav Jáchim,
odbor informatiky
tel.: 564 602 346
e-mail:
jachim.v@kr-vysocina.cz

PŘÍRODNÍ A ŠKOLNÍ ZAHRADY V KRAJI VYSOČINA
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém únorovém zasedání vyhlásilo dotační titul Ekologická výchova, v jehož rámci je možné
čerpat dotaci do výše 40 tis. Kč na realizaci nové přírodní/školní zahrady, ale také na opravy a udržování zahrad stávajících. Příjemcem dotace jsou obce i školy. Povinná spoluúčast žadatele činí
25 %. Na podporu propagace těchto zahrad připravil Kraj Vysočina ve spolupráci se školským zařízením Chaloupky a se společností
SEMO, a. s., putovní výstavu. Vedle výběru fotografií ukázkových
přírodních zahrad kraje a vítězů soutěže školních zahrad výsta-

va obsahuje i část zaměřenou na jedlé květy. Vernisáž výstavy se
uskuteční v pondělí 5. března od 10.00 hod. ve foyer krajského úřadu spolu s vyhlášením nejkrásnější školní zahrady. Od dubna bude
možné si tuto putovní výstavu bezúplatně zapůjčit.
Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 522
e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz
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NOVINKY VE SBÍRCE ZÁKONŮ
Podíl obcí na daních
V částce 153/2017 Sbírky zákonů vydané dne 13. 12. 2017
byla pod č. 429 publikována
vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Úroky z prodlení
V částce 155/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 14. 12.
2017 bylo pod č. 434 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 351/2013 Sb., kterým se
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují
některé otázky Obchodního
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických
osob.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Veřejné zakázky
V částce 170/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 28. 12.
2017 bylo pod č. 471 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek
pro účely zákona o zadávání
veřejných zakázek.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Seznam zboží s regulovanými cenami
V částce 158/2017 Sbírky zákonů vydané dne 15. 12. 2017
bylo pod č. 446 publikováno
sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č.
01/2018, kterým se stanovuje
seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018.
Výměr je publikován v Ceno-

vém věstníku částka 13/2017
ze dne 29. listopadu 2017 a
nabyl účinnosti dne 1. ledna
2018.
Stravné a PHM
V částce 167/2017 Sbírky zákonů vydané dne 22. 12. 2017
byla pod č. 463 publikována
vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání
silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných
hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Pracovnělékařské služby
V částce 156/2017 Sbírky zákonů vydané dne 15. 12. 2017
byla pod č. 436 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 79/2013 Sb., o
provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních
službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a
některých druzích posudkové péče).
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
EIA
V částce 162/2017 Sbírky zákonů vydané dne 20. 12. 2017
byla pod č. 463 publikována
vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých
dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Kyberbezpečnost
V částce 157/2017 Sbírky zákonů vydané dne 15. 12. 2017
byla pod č. 437 publikována
vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní
služby.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 2. 2018.

Zaměstnanost
V částce 158/2017 Sbírky zákonů vydané dne 15. 12. 2017
byla pod č. 444 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou
se provádí zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.

Rozpočtová skladba
V částce 8/2018 Sbírky zákonů vydané dne 24. 1. 2018
byla pod č. 12 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 323/2002 Sb., o
rozpočtové skladbě, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení (část 1. 1.
2019).

Vodovody a kanalizace
V částce 159/2017 Sbírky zákonů vydané dne 15. 12. 2017
byla pod č. 448 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou
se provádí zákon č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018 (část 1. 9.
2018, část 1. 1. 2020).

Znečištění ovzduší
V částce 161/2017 Sbírky zákonů vydané dne 20. 12. 2017
byla pod č. 452 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.

Veřejné rejstříky
V částce 165/2017 Sbírky zákonů vydané dne 21. 12. 2017
byla pod č. 459 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 323/2013 Sb., o
náležitostech formulářů na
podávání návrhů na zápis,
změnu nebo výmaz údajů do
veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
ÚAP a ÚPD
V částce 9/2018 Sbírky zákonů vydané dne 29. 1. 2018
byla pod č. 13 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.
458/2012 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.

Řidičáky
V částce 163/2017 Sbírky zákonů vydané dne 21. 12. 2017
byla pod č. 456 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb.,
o řidičských průkazech a o
registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se
mění vyhláška Ministerstva
dopravy a spojů č. 31/2001
Sb., o řidičských průkazech
a o registru řidičů, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2018 (část 1. 1.
2018).
Oceňovací vyhláška
V částce 164/2017 Sbírky zákonů vydané dne 21. 12. 2017
byla pod č. 457 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 441/2013 Sb., k
provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších
předpisů.
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Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Kontroly v dopravě
V částce 167/2017 Sbírky zákonů vydané dne 22. 12. 2017
byla pod č. 462 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 522/2006 Sb., o
státním odborném dozoru a
kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 6. 1. 2018.
Údaje pro rozpočty
V částce 168/2017 Sbírky zákonů vydané dne 22. 12. 2017
byla pod č. 466 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu
údajů předkládaných pro
hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních
fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků
obcí a rozpočtů Regionálních
rad regionů soudržnosti, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Návrh rozpočtu
V částce 168/2017 Sbírky zákonů vydané dne 22. 12. 2017
byla pod č. 467 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury
údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého
výhledu státního rozpočtu a
lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č.
177/2016 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Finanční vypořádání
V částce 155/2017 Sbírky zákonů vydané dne 14. 12. 2017
byla pod č. 435 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zá-
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sadách a lhůtách finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním
fondem (vyhláška o finančním vypořádání).
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Volební zákony
V částce 172/2017 Sbírky zákonů vydané dne 29. 12. 2017
byla pod č. 475 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební
zákony.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
Ukončený II. pilíř
V částce 172/2017 Sbírky zákonů vydané dne 29. 12. 2017
byla pod č. 476 publikována
vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového
spoření.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Mýto
V částce 165/2017 Sbírky zákonů vydané dne 21. 12. 2017
byla pod č. 458 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací
zpoplatněných mýtným, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.
Flóra
V částce 2/2018 Sbírky zákonů vydané dne 9. 1. 2018 byla
pod č. 3 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 378/2010 Sb., o stanovení
druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další
související vyhlášky.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 15. 1. 2018 (část 1. 9.
2018).

Zhoubná flóra
V částce 7/2018 Sbírky zákonů vydané dne 19. 1. 2018
byla pod č. 11 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 215/2008 Sb., o
opatřeních proti zavlékání a
rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných
produktů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. 2. 2018 (část 1. 4.
2018).
Hniloby a bakterie
V částce 3/2018 Sbírky zákonů vydané dne 9. 1. 2018 byla
pod č. 4 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 331/2004 Sb., o opatřeních
k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti
bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění
vyhlášky č. 328/2008 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 24. 1. 2018.
Včelky
V částce 12/2018 Sbírky zákonů vydané dne 7. 2. 2018
byla pod č. 18 publikována vyhláška o veterinárních
požadavcích na chov včel a
včelstev a o opatřeních pro
předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících
vyhlášek.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 22. 2. 2018.
Označování zvířat
V částce 160/2017 Sbírky
zákonů vydané dne 15. 12.
2017 byla pod č. 449 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 136/2004
Sb., kterou se stanovují podrobnosti označování zvířat
a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených
plemenářským
zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
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Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018 (část 1. 4.
2018).
Zdraví a přeprava fauny
V částce 12/2018 Sbírky zákonů vydané dne 7. 2. 2018
byla pod č. 19 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 342/2012 Sb., o
zdraví zvířat a jeho ochraně,
o přemísťování a přepravě
zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu
některých odborných veterinárních činností, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 22. 2. 2018.
NKP
V částce 13/2018 Sbírky zákonů vydané dne 9. 2. 2018
bylo pod č. 23 publikováno
nařízení vlády o prohlášení
některých kulturních památek za národní kulturní památky.
Žádná nová národní kulturní památka v Kraji Vysočina
nebyla prohlášena.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2018.
Potravinářské podniky
V částce 158/2017 Sbírky zákonů vydané dne 15. 12. 2017
byla pod č. 445 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 128/2009 Sb., o
přizpůsobení veterinárních
a hygienických požadavků
pro některé potravinářské
podniky, v nichž se zachází
se živočišnými produkty, ve
znění vyhlášky č. 191/2013
Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.

Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

číslo 3/2018
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Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 01/2018 konaného dne 6. 2. 2018
Usnesení 0185/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0186/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing.
Martina Mrkose, ACCA a Ing. Radovana Necida ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2018.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0187/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí * Zprávu o činnosti rady kraje * Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2017 dle materiálu
ZK-01-2018-02, př. 1, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu
ZK-01-2018-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor sekretariátu hejtmana (6. 2. 2018), termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0188/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: Grémium ředitele (6. 2. 2018), termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0189/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017 dle materiálu ZK-01-2018-04, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor sekretariátu hejtmana (6. 2. 2018), termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0190/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na
akce a ve výši dle materiálu ZK-01-2018-05, př. 1 * schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-01-2018-05, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2018-05, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Usnesení 0191/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši
600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení
jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-01-2018-06, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2018-06, př. 2 * uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu
dle materiálu ZK-01-2018-06, př. 4, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, §
5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, o částku 600 000 Kč

při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 600 000 Kč.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0192/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 dle materiálu ZK-01-2018-07, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0193/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje
Vysočina ve výši 210 tis. Kč * převod finančních prostředků
z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet
určený na financování projektu Efektivními a bezpečnými procesy
ke zvýšení kvality Kraje Vysočina ve výši max. 800 tis. Kč.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor analýz a podpory řízení (29. 2. 2020), termín: 29. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Usnesení 0194/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje
Vysočina z roku 2017 v celkové výši 247 444 514 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-01-2018-09, př.
1 * zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina dle materiálu ZK-01-2018-09, př. 1 * převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do
rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, na kapitolu Sociální
věci a na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjček příspěvkovým
organizacím zřizovaným krajem dle materiálu ZK-01-2018-09,
př. 2, rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Statutárnímu
městu Jihlava, IČ: 00286010, ve výši 5 000 000 Kč na rozvoj jihlavského sportu dle materiálu ZK-01-2018-09, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2018-09, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický (31. 12. 2018), odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (31. 12.
2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Usnesení 0195/01/2018/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.

číslo 3/2018
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odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0196/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 647/15, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 15 m2 oddělený dle GP 888-66/2017 z pozemku
par. č. 647/1 v k. ú. a obci Hamry nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hamry nad Sázavou, schvaluje
dodatek č. 1656 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-11,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2018), termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0197/01/2018/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 (30. 4. 2018), termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0198/01/2018/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 (31. 3. 2018), termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0199/01/2018/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 (31. 7. 2018), termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0200/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky par. č. 516/4 o výměře 738 m2 a par. č.
516/6 o výměře 290 m2 v k. ú. Řípov a obci Třebíč z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč * nabýt darem pozemek par. č. 41/4 o výměře 441 m2 v k. ú Řípov a obci Třebíč
a pozemek par. č. 1989/5 o výměře 1 054 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 5985-39261/2016 z pozemku par. č. 1989/1
v k.ú. Třebíč a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1658 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-15, př. 2 * dodatek č. 1659 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2018-15, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0201/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít s vlastníky pozemků aktuálně vedených v katastru nemo-
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vitostí v době uzavírání smluv smlouvy o smlouvách budoucích
kupních na pozemky a jejich části v rozsahu trvalých záborů a za
podmínek a cenu dle materiálu ZK-01-2018-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0202/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemek par. č. 739/4 o výměře 6 m2, oddělený
geometrickým plánem č. 301-14/2017 z pozemku par. č. 739 v k.
ú. a obci Černá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Černá * uzavřít mezi obcí Černá na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti
smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v provozování a údržbě
kanalizace na pozemku par. č. 739/4 v k. ú. a obci Černá, a to bezúplatně * nabýt darem pozemky par. č. 4/4 o výměře 1 m2, par.
č. 4/6 o výměře 1 m2 a pozemek par. č. 717/13 o výměře 13 m 2,
oddělený geometrickým plánem 298-100/2016 z pozemku par. č.
717/5 v k. ú. a obci Černá, pozemek par. č. 139/14 o výměře 28
m2, oddělený geometrickým plánem 78-20001/2015 z pozemků
par. č. 139/2, díl „l“ a par. č. 565/3, díl „k“ a pozemek par. č. 542/5
o výměře 3 512 m2, zaměřený uvedeným geometrickým plánem
z pozemku par. č. 542/5 v k. ú. Milíkov a obci Černá z vlastnictví
obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek
č. 1660 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-17, př. 1 *
dodatek č. 1661 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-17,
př. 2, si vyhrazuje ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění, pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy mezi obcí Černá na straně povinného ze služebnosti a Krajem
Vysočina na straně oprávněnéhoo zřízení služebnosti spočívající
v provozování a údržbě kanalizace na pozemku par. č. 739/4 v k.
ú. a obci Černá.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2018), termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0203/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 3788/6 – ost. plocha, silnice o výměře 21 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě a pozemek par. č. 570/3
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 83 m2 v k. ú. Pohledec
oddělený GP č. 399-24/2017 z pozemku par. č. 570/1 v k. ú. Pohledec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě, schvaluje dodatek č. 1662 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2018), termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0204/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí
Velký Beranov na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle materiálu ZK-01-2018-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0205/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0041/01/2013/ZK ze dne 19. 2. 2013 tak, že
text * „Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem díl „c“ o vý-
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měře 36 m2, který se slučuje do nově utvořeného pozemku par. č.
1758/7 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 36 m2 a nově utvořený pozemek par. č. st. 195 – zastavěná plocha o výměře 1 m2,
vše oddělené dle geometrického plánu č. 237-5637/2011 z pozemku par. č. 1758/1, vše v k. ú. a obci Bransouze, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Bransouze“, se nahrazuje textem *
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést darem pozemky – díly
„e“ + „b“ o celkové výměře 29 m2, které vznikly z původního pozemku par. č. 1758/1 a slučují se do pozemku par. č. 1758/8, vše
v k. ú. Bransouze, dle GP č. 300-165/2017 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze * nabýt darem pozemek –
díl „c“ o výměře 1 m2, který vznikl z původního pozemku par. č.
1568/2 a slučuje se do pozemku par. č. 1758/1 v k. ú. Bransouze,
dle GP č. 300-165/2017, z vlastnictví obce Bransouze do vlastnictví Kraje Vysočina“, schvaluje dodatek č. 1663 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0206/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu ZK-01-2018-21, př. 1, od
vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0207/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem díl „b“ o výměře 53 m2, oddělený z pozemku par.
č. 2227 geometrickým plánem č. 349-25/2017 v k. ú. Dobrá Voda
u Křižanova a obci Dobrá Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Dobrá Voda, schvaluje dodatek č. 1664 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2018), termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0208/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1585/10 – ostatní plocha, ost.
komunikace o výměře 155 m2 a par. č. 1585/11 – ostatní plocha,
zeleň o výměře 209 m 2, vzniklé dle geometrického plánu č. 105717/2016 z pozemku par. č. 1585 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín, schvaluje dodatek
č. 1665 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0209/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1666 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-24,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (6. 2. 2018), termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0210/01/2018/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
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osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový (28. 2. 2018), termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0211/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 368/10 o výměře 11 m 2 a par. č.
368/11 o výměře 66 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 53731/2017 z pozemku par. č. 368/2 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice, schvaluje
dodatek č. 1667 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-26,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0212/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem díl „b“ o výměře 254 m2, oddělený z pozemku par.
č. 4579/1 v k. ú. a obci Třešť dle GP č. 1920-54/2016, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešt, schvaluje dodatek
č. 1668 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0213/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 1087 – ostatní plocha, silnice, o výměře
4 756 m2 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína a obci Mrákotín za dohodnutou kupní cenu 475 600 Kč od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1669 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-28, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0214/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* úplatně nabýt pozemky v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou
a v k. ú. Ledeč nad Sázavou v rozsahu, za kupní cenu a podmínek
dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-01-2018-29, př. 1, z vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu pro
Lesy ČR, a. s., do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1,
úsek č. 1, část II * bezúplatně nabýt pozemek v k. ú. Ledeč nad
Sázavou dle smlouvy o bezúplatném převodu hmotných nemovitých věcí dle materiálu ZK-01-2018-29, př. 2, z vlastnictví
České republiky – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy
ČR, a. s., do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní
přípravy akce II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č.
1, část II.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0215/01/2018/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 (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0216/01/2018/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 dopravy a silničního hospodářství
(31. 3. 2018), odbor majetkový (31. 3. 2018), termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0217/01/2018/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení č. 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení č. 0391/05/2017/
ZK ve znění usnesení č. 0492/06/2017/ZK tak, že do materiálu
ZK-05-2016-65, př. 1, se vkládá text pozemky ve vlastnictví obce
Rančířov v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-59, př. 1, budou nabyty z vlastnictví obce Rančířov do vlastnictví Kraje Vysočina
úplatně za kupní cenu ve výši 300 Kč/m 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2018), termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0218/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně dle GP č. 2994-41/2016 nově vzniklý pozemek par.
č. 280/2 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 2 369 m 2 v k.ú. Nové
Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do
vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši
1 776 750 Kč + DPH ve výši 373 117,50 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0219/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky v k. ú. a obci Velké Meziříčí dle materiálu ZK-01-2018-34, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí, schvaluje dodatek č. 1670 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-34, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0220/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-01-2018-36,
př. 1, oddělené geometrickým plánem č. 347-116/2017 z pozemku par. č. 837/1 a oddělené geometrickým plánem č. 346-99/2017
z pozemku par. č. 760/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky, schvaluje * dodatek č. 1671 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-012018-36, př. 2 * dodatek č. 1672 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2018-36, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0221/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky par. č. 47/32 – ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 546 m2 a par. č. 47/33 – ost. plocha, zeleň, o výměře
130 m2 oddělené GP č. 1922-298/2016 z pozemku par. č. 47/13
v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou * nabýt darem pozemky par. č.
47/30 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 212 m2, par. č. 47/31 –
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ost. plocha, zeleň, o výměře 33 m2, oddělené GP č. 1922-298/2016
z pozemku par. č. 47/1, a dále pozemek par. č. 47/34 – ost. plocha,
zeleň, o výměře 218 m2 oddělený dle téhož GP z pozemku par. č.
47/14 v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad
Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č.
20 Zřizovací listiny Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy Světlá nad Sázavou dle
materiálu ZK-01-2018-37, př. 1 * dodatek č. 21 Zřizovací listiny
Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-01-201837, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0222/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (1. 3. 2018), termín: 1. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0223/01/2018/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 (31. 3. 2018), termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0224/01/2018/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: zastupitelstvo Kraje Vysočina (6. 2. 2018), termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 9, zdrželi se 2.
Usnesení 0225/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje volí náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. Martina Kuklu, stanovuje
Ing. Martina Kuklu uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 7. 2. 2018.
odpovědnost: Zastupitelstvo kraje, termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 4, zdrželo se 10.
Usnesení 0226/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
uzavřené s Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, dle materiálu ZK-01-2018-40,
př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
(31. 1. 2018), termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0227/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku
2017 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok
2018, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, s určením pro Kraj-
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skou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci,
na realizaci jmenovitých akcí dle materiálu ZK-01-2018-41, př.
2 * zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 150 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu ZK-01-2018-41, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
(31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0228/01/2018/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: rada kraje (6. 2. 2018), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (30. 6. 2018), Muzeum Vysočiny Třebíč,
příspěvková organizace (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0229/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 214310), o částku
390 062 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení
turistické karty na Vysočině a převedení této částky do Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) * navýšení
závazku kraje o částku 336 543,35 Kč za účelem dokrytí finanční
spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení
turistické karty na Vysočině z rozpočtu kraje (tj. závazek celkem
ve výši 1 063 148,70 Kč odpovídající vlastním zdrojům organizace na financování projektu dle Změnového Rozhodnutí
o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze
dne 20. 12. 2017).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0230/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův
Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-44, př.
1 * Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-44, př. 2 * Dodatek č. 8
Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-44, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor sociálních věcí
(6. 2. 2018), termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0231/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši
35 627 202 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních
služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V dle
materiálu ZK-01-2018-45, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlou-
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vy o poskytnutí dotace na období od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2021
z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje
Vysočina – individuální projekt V pro jednotlivé poskytovatele
sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2018-45, př. 2 * zařadit kapacitu 9 klientů sociální rehabilitace poskytovatele INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, z. ú., do Krajské sítě sociálních služeb
Kraje Vysočina do 31. 12. 2021, schvaluje * převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V v celkové výši max.
10 000 000 Kč s tím, že tyto prostředky budou čerpány průběžně
dle aktuální potřeby projektu * dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu pro projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV dle materiálu ZK-01-2018-45, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor sociálních věcí
(31. 12. 2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0232/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje doplnění projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby
v rámci procesu transformace do projektů, pro jejichž přípravu
a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši
45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (30. 3. 2018), termín:
30. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0233/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, a schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví Sociální péče a zdravotnictví, schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů
ZK-01-2018-77, př. 1, ZK-01-2018-77, př. 2 a ZK-01-2018-77, př. 3 *
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových
organizací za odvětví Sociální péče a zdravotnictví v celkové výši
363 892 421 Kč dle materiálu ZK-01-2018-77, př. 1, rozhoduje * poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši
442 312 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, kapitoly Sociální věci, dle materiálů ZK-01-2018-77, př. 2 a ZK-01-2018-77, př. 3
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé
poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2018-77, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (28. 2. 2018), odbor ekonomický (28. 2. 2018), termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0234/01/2018/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-01-2018-46, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu
ZK-01-2018-46, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (6. 2. 2018),
termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 3/2018

ZPRAVODAJ

Usnesení 0235/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání dle materiálu ZK-01-2018-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018),
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0236/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje finanční závazek Kraje Vysočina spolufinancovat projekt Krytý
průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, do výše
4 300 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018),
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0237/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt C4PE organizace Vysočina Education, školské zařízení, pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko
služeb školám, příspěvková organizace, do výše 5 995 544 Kč
za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr
C4PE * finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt C4PE organizace Střední průmyslová škola Třebíč do výše
3 200 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr C4PE.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018), termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0238/01/2018/ZK * Zastupitelstvo kraje schvaluje finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt CODES organizace Vysočiny Education,
školského zařízení, pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, do výše
4 857 978 Kč (z toho spolufinancování do výše 857 978 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr CODES.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018),
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0239/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši
1 370 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-01-2018-52, př. 1,
na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných
a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2018.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0240/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419
– Ostatní tělovýchovná činnost, těmto organizacím * Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí – se sídlem Žďárská 158, 592 14
Nové Veselí, IČ: 75070961, ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené * SPORTOVNÍMU
KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, z. s., se sídlem Vlacho-
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vická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, ve výši
250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování * DUKLE Jihlava – mládež, z. s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČ: 70802769, ve výši 1 000 000 Kč
na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji * Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL
VYSOČINA, z. s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava,
IČ: 22729275, ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra
talentované mládeže ve volejbalu * Krajskému centru talentované mládeže, z. s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov,
674 01 Třebíč, IČ: 05197392, ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu * Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z. s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6,
586 01 Jihlava, IČ: 63438216, ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání * Basketbalovému
klubu Jihlava, z. s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01
Jihlava, IČ: 62797972, ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského
centra talentované mládeže v basketbalu * HB Ostrov, z. s., se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 26570068, ve výši
202 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže
ve stolním tenisu * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2018-47, př. 2 * neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost,
Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s., se
sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČ: 22908951, ve výši
1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0241/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 2 170 000 Kč na zvláštní účet kraje
určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky
budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor regionálního rozvoje
(31. 3. 2018), termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0242/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 – Ostatní záležitosti zahraničního obchodu, na zajištění aktivit v rámci
mezinárodní spolupráce s názvem Euroregion Dunaj–Vltava dle
materiálu ZK-01-2018-54, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-01-2018-54, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor regionálního rozvoje
(30. 3. 2018), termín: 30. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0243/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 –
Územní plánování, v celkové výši 1 830 250 Kč na pomoc při
pořizování územního plánu dle materiálu ZK-01-2018-55, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2018-55, př. 2.
odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu
(10. 12. 2018), termín: 10. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 3/2018

ZPRAVODAJ

Usnesení 0244/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID
ZZ01946.0020 dle materiálu ZK-01-2018-56, př. 3.
odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu
(30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0245/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlásit Výzvu č. 4/2018 – zemědělské akce k Zásadám
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015–2021 č. 17/14
ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu ZK-01-2018-57, př. 1, bere
na vědomí hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu
ZK-01-2018-57, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor životního prostředí
a zemědělství (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0246/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci managementového sanačního opatření Sedimentační tůně v PR Havranka a právu provést stavbu dle materiálu ZK-01-2018-58, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor životního prostředí
a zemědělství (30. 5. 2018), termín: 30. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0247/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2018-59, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (6. 3. 2018), termín:
6. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0248/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2018
dle materiálu ZK-01-2018-60, př. 2 * převod prostředků ve výši
58 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2017 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2018.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018), termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0249/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program NAŠE ŠKOLA 2018 dle materiálu
ZK-01-2018-61, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu NAŠE ŠKOLA 2018 ve složení * ČSSD – Jaroslava Váchová (PE), KDU-ČSL – Petr Kesl (PE), Radek Pátek (ZR) * ODS
– Alena Kukrechtová (PE), Helena Hinková (JI) * KSČM – Brož
Ladislav (PE), Nevoral Marek (TR) * SPV – Zdeňka Marková
(ZR), Zdeněk Rajdlík (PE) * ANO 2011 – Bohumila Kobrlová (PE), Mgr. Michaela Šinkorová (ZR) * SPD+SPO – Jindřiška Doleželová (JI), Milan Mokrý (ZR) * Alenu Vidlákovou (ZR,
ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu NAŠE
ŠKOLA 2018 * garantem grantového programu NAŠE ŠKOLA 2018 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka
Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi
krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor regionálního rozvoje
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(6. 2. 2018), termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0250/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Bezpečná silnice 2018 dle materiálu ZK-012018-62, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu Bezpečná silnice 2018 ve složení * ČSSD – Pavel Štefan (ZR), Karel
Vybíral (JI) * KDU-ČSL – Josef Mach (ZR), Adam Lukšů (JI) *
ODS – Rostislav Kostka (PE), Pavel Pavlok (JI) * KSČM – Eva
Dlouhá (HB) * SPV – Karel Štefl (PE), Martin Malina (PE) *
ANO 2011 – Květoslav Šafránek (ZR), Magdalena Skořepová (JI)
* SPD+SPO – Ctibor Čepička (JI), Miroslav Bašta * Milana Plodíka (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečná silnice 2018 * garantem grantového programu
Bezpečná silnice 2018 odbor dopravy a silničního hospodářství
a zástupce garanta Radka Žižku s právem hlasovacím a Markétu
Majdičovou s právem poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou
členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství (6. 2.
2018), termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0251/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Informační a komunikační technologie 2018
dle materiálu ZK-01-2018-63, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu Informační a komunikační technologie 2018 ve
složení * ČSSD – Radim Technik (ZR), Miroslav Říšský (PE)
* KDU-ČSL – Milan Lempera (ZR) * ODS – Martina Bártová
(TR), Vladimír Brtník (JI) * KSČM – Ondrušek Roman (PE),
Josef Jordán (JI) * SPV – Ondřej Hedvábný (TR), Martin Mrkos (ZR) * ANO 2011 – Ladislav Kobrle (PE), Jiří Šinkora (ZR)
* SPD+SPO – Michal Suchý ml. (JI), Vojtěch Veleba (TR) * Davida Jarolímka (JI, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Informační a komunikační technologie 2018 *
garantem grantového programu Informační a komunikační technologie 2018 odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním,
souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem
a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0252/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Infrastruktura ICT 2018 dle materiálu
ZK-01-2018-64, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Infrastruktura ICT 2018 ve složení* ČSSD – Karel Kuttelwascher (ZR), Miroslav Kružík (JI) * KDU-ČSL – Štěpán Komárek
(JI), Jaromír Kalina (JI) * ODS – Radek Sedlák (PE) * KSČM
– Lenka Vytiskova (PE), Josef Číž (TR) * SPV – Evžen Zámek
(JI), Pavel Hájek (PE) * ANO 2011 – Richard Šebl (PE), Milan
Novák (ZR) * SPD+SPO – Michal Suchý ml. (JI), Vojtěch Veleba
(TR) * Otu Bence (HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Infrastruktura ICT 2018 * garantem grantového
programu Infrastruktura ICT 2018 odbor informatiky a zástupce
garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou
s právem poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního
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vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0253/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA
2018 dle materiálu ZK-01-2018-65, př. 1, jmenuje * řídicí výbor
grantového programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018 ve složení * ČSSD – Bohumil Novák (JI), Miroslava
Pucandlová (PE) * KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR), Petr Piáček (JI) * ODS – Jaroslav Vymazal (JI), Rostislav Novák (TR) *
KSČM – Ladislav Nováček (PE), Jaroslav Jirků (JI) * SPV – Jiří
Hodinka (PE), Eva Požárová (JI) * ANO 2011 – Marek Hurda (JI)
* SPD+SPO – Ctibor Čepička (JI), Miroslav Bašta (TR) * Jiřího
Svobodu (PE, ANO 2011) předsedou řídicího výboru grantového programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018
* garantem grantového programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Zuzanu Vondrákovou s právem
hlasovacím a Petra Stejskala s právem poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0254/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018
dle materiálu ZK-01-2018-66, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018 ve
složení * ČSSD – Antonín Daněk (PE), Marie Kružíková (JI) *
KDU-ČSL – Petr Kesl (PE), Vladislav Hynk (JI) * ODS – Jaroslav Huňáček (JI), Petr Adam (HB) * KSČM – Pavel Hodáč
(PE), Milan Ustohal (TR) * SPV – Tomáš Kocour (PE) * ANO
2011 – Ivana Čepičková (JI), Monika Duffková (PE) * SPD+SPO
– Jindřiška Doleželová (JI), Jan Veleba (ZR) * Petra Novotného
(TR, SPV) předsedou řídicího výboru grantového programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018 * garantem grantového
programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu
Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu
mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0255/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Jednorázové akce 2018 dle materiálu ZK-012018-67, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Jednorázové akce 2018 ve složení * ČSSD – Dagmar Nejedlá (ZR),
Bohumil Kovanda (PE) * KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý (TR), Miroslav Vrbka (TR) * ODS – Zdeněk Jirků (PE), Zdenka Švaříčková (JI) * KSČM – Kamil Vejvoda (ZR), Karel Dvořák (HB) * SPV
– Jan Burda (TR), Josef Březka (ZR) * ANO 2011 – Jaroslav Dra-
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hoš (JI), Alois Pindjak (JI) * SPD+SPO – Miroslav Bašta (TR) *
Ctibora Čepičku (JI, SPD+SPO) předsedou řídicího výboru grantového programu Jednorázové akce 2018 * garantem grantového
programu Jednorázové akce 2018 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Bc. Janu Čermákovou s právem hlasovacím
a Mgr. Marii Kacetlovou s právem poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0256/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Sportujeme 2018 dle materiálu ZK-01-201868, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Sportujeme 2018 ve složení * ČSSD – Vladimír Dobal (PE) * KDU-ČSL
– Petr Žák (TR), Ondřej Pavlas (HB) * ODS – Petr Sameš (TR),
Pavel Hejtmánek (HB) * KSČM – Kateřina Zemanová (PE),
Martin Limon (ZR) * SPV – Jindřich Skočdopole (JI), Zdeněk
Tůma (HB) * ANO 2011 – Radek Procházka (PE), Luboš Bartůněk (ZR) * SPD+SPO – Josef Matula (JI), Bohumil Trávník
(ZR) * Iva Přibyla (JI, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportujeme 2018 * garantem grantového programu Sportujeme 2018 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce
garanta Ing. Milana Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu
Němcovou s právem poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou
členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (6. 2. 2018), termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0257/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Sportoviště 2018 dle materiálu ZK-01-201869, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu Sportoviště
2018 ve složení * ČSSD – Milan Stránský (HB), Josef Bojanovský (PE) * KDU-ČSL – Pavel Pípal (PE), Josef Herbrych (TR)
* ODS – Petr Staněk (ZR), Zdeněk Hopian (TR) * KSČM –
Martin Limon (ZR) * SPV – Vladimír Švec (JI), Hana Žáková
(TR) * ANO 2011 – Radek Popelka (JI), Vlastimil Forst (ZR) *
SPD+SPO – Josef Matula (JI) * Bohumil Trávník (ZR) * Pavla
Františka Daňka (JI, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště 2018 * garantem grantového programu Sportoviště 2018 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce
garanta Ing. Zdeňka Beneše s právem hlasovacím a Mgr. Petra
Horkého s právem poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou
členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (6. 2. 2018), termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0258/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Čistá voda 2018 dle materiálu ZK-01-2018-70,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Čistá voda
2018 ve složení * ČSSD – Zdeněk Vraspír (ZR), Martin Hyský
(JI) * KDU-ČSL – Josef Kalčík (JI) * ODS – Stanislav Jirků (JI),
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Ivo Rohovský (ZR) * KSČM – Josef Zahradníček (TR), Jaroslav
Kolařík (JI) * SPV – Bohumír Nikl (HB), Zdeněk Jirsa (JI) *
ANO 2011 – Václav Křivánek (PE), Josef Kott (PE) * SPD+SPO
– Iva Švehlíková (JI), Jan Veleba (ZR) * Janu Houškovou (PE,
KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu
Čistá voda 2018 * garantem grantového programu Čistá voda
2018 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta
Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu
mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2018),
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0259/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018 dle materiálu ZK-01-2018-71, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového
programu EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018 ve složení * ČSSD
– Pavla Kučerová (ZR), Jaroslav Bártl (JI) * KDU-ČSL – Radek
Pátek (ZR), Čeněk Jůzl (HB) * ODS – Bohuslava Jílková (JI)
* KSČM – Helena Vrzalova (JI), Milan Plodík (HB) * SPV –
Pavlína Zábranská (JI), Pavlína Buršíková (TR) * ANO 2011
– Ludmila Řezníčková (ZR), Rostislav Habán (JI) * SPD+SPO
– Iva Švehlíková (JI), Milan Mokrý (ZR) * Pavla Vencovského (JI, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu
EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018 * garantem grantového programu EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Evu Navrátilovou
s právem hlasovacím a Ing. Ivetu Křivánkovou s právem poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi
krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor životního prostředí
a zemědělství (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0260/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na
rok 2018 dle materiálu ZK-01-2018-72, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), předseda výboru pro udělování medailí, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0261/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
na rok 2018 dle materiálu ZK-01-2018-73, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), předseda finančního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0262/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
na rok 2018 dle materiálu ZK-01-2018-74, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), předseda kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0263/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2017, 2/2017, 3/2017,
4/2017 a 5/2017, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva
Kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2018-75, př. 1, ZK-01-2018-75,
př. 2, ZK-01-2018-75, př. 3, ZK-01-2018-75, př. 4, ZK-01-2018-75, př. 5.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), předseda kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (6. 2. 2018), termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0264/01/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout, podle § 3,5 odst. 2, písm. r) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, náhradu
Ing. Josefu Pavlíkovi za nevyčerpanou dovolenou náležející za
rok 2018 v rozsahu 6 dnů.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje
dle § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních
samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na dvě pozice:

úřednice/úředník
na úseku
přezkoumání
hospodaření obcí

odboru kontroly
s místem výkonu práce
Seifertova 26, Jihlava
Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá
tel: 564 602 106,
e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Pro podání přihlášky můžete
využít formulář umístěný na
www.kr-vysocina.cz → Volná
pracovní místa → Pracovní
místa pro zaměstnavatele Kraj
Vysočina (se zařazením do
krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se
uchazečům nevrací, je možné
si je osobně vyzvednout do 30
dnů po ukončení výběrového
řízení na oddělení řízení
lidských zdrojů, kancelář
B – 2.21. Nevyzvednuté
přílohy přihlášky budou
skartovány.
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Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
•	praxe v oblasti finančního auditu, finanční kontroly, rozpočtového hospodaření nebo účetnictví
nejméně 3 roky
•	přehled v oblasti veřejné správy, zejména znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
•	znalost zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
• znalost účetnictví územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací
• logické a tvůrčí myšlení, analytické schopnosti
• samostatný a odpovědný přístup k plnění pracovních úkolů, schopnost učit se nové věci
• smysl pro týmovou práci, dobré komunikační schopnosti
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software (MS Office, Internet)
•	řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu
svěřených pracovních činností
Výhodou:
• vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření
•	zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních
samosprávných celků a jeho přezkumu
• praktické zkušenosti z kontrolní činnosti, auditu nebo přezkoumání hospodaření na obcích
Nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládané zahájení pracovního poměru – květen 2018
• plný pracovní úvazek
•	11. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• každodenní komunikaci s obcemi při častých pracovních cestách
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
Uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
•	číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho státní/ho občanku/občana
• kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
• datum a podpis
K přihlášce je nutno přiložit:
•	životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech
•	výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne
15. 3. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo
poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
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