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ROZPOČET PŘÍMÝCH VÝDAJŮ
NA VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2018
Odbor školství, mládeže a sportu (dále jen
„OŠMS“) dokončil normativní rozpis rozpočtu
přímých výdajů na vzdělávání na rok 2018 jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení, jež zřizují obce
a kraje.
Jedná se o prostředky státního rozpočtu určené
na úhradu mzdových nákladů, pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, přídělů
do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatních nákladů vyplývajících z pracovněprávních
vztahů. Dále jsou z těchto prostředků hrazeny
výdaje na učební pomůcky, na školní potřeby
a učebnice, pokud jsou podle zákona poskytovány bezplatně, a zvýšené náklady spojené s výukou dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
z úrovně MŠMT pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta
a jejich počtu v jednotlivých věkových kategoriích 3–5 let (mateřské školy), 6–14 let (základní
školy a nižší stupně víceletých gymnázií), 15–18
let (střední školy), 19–21 let (vyšší odborné školy) a 3–18 let v krajských zařízeních pro výkon
ústavní výchovy (dětských domovech). Takto
stanovený rozpočet byl dále navýšen o prostředky na úhradu podpůrných opatření pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami v běžných
třídách, které školy začaly poskytovat v roce
2017, respektive v roce 2016. Tímto rozpisem
MŠMT stanovilo pro Kraj Vysočina objem přímých výdajů na vzdělávání na rok 2018 ve výši
5 268 394 724 Kč.
Pro rozpis rozpočtu jednotlivým právnickým
osobám OŠMS stanovil krajské normativy přímých výdajů na vzdělávání. V první fázi byl
vypočten jednotlivým právnickým osobám
normativní rozpočet na základě jejich výkonů

a příslušných krajských normativů. Poté s právnickými osobami, které požádaly o projednání
rozpočtu, proběhlo dohodovací řízení. Právnické
osoby zřizované obcemi projednaly své požadavky s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, jenž následně podal návrhy na úpravu
rozpočtu OŠMS. Potřebné finanční prostředky
nad rozsah finančních prostředků poskytnutých
takto ze státního rozpočtu hradí právnické osoby
z dalších finančních zdrojů, a to zejména z vlastních příjmů, z prostředků zřizovatele, popřípadě
jiných osob (§ 160 školského zákona).
V souvislosti s podporou společného vzdělávání
v běžných třídách byly (na základě školami vykázaných a poskytovaných podpůrných opatření
v lednu a únoru 2018) ze strany MŠMT provedeny dvě úpravy rozpočtu přímých výdajů v celkové výši 2 621 527 Kč. Tyto úpravy z titulu náběhu podpůrných opatření v běžných třídách bude
MŠMT krajům provádět do konce takzvaného
přechodného období, a tedy do 31. 8. 2018.
K 6. 4. 2018 tak činí objem přímých výdajů na
vzdělávání celkem 5 271 016 251 Kč.
Z této částky bylo rozepsáno celkem 5 212 198
206 Kč, z toho školám a školským zařízením
zřizovaným Krajem Vysočina celkem 1 378 712
387 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi celkem 3 833 485 819 Kč.
Zbývající částka ve výši 58 818 045 Kč je zatím v souladu s metodikou MŠMT nerozepsána
v rezervě.
Více informací lze nalézt na Školském portále
v sekci Ekonomika školství ¬> Rozpočet přímých NIV.
Alena Vlachová,

odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 564 602 937
e-mail: vlachova.a@kr-vysocina.cz

FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ 2018
I v letošním roce budou muzea
a galerie v Kraji Vysočina vítat
své návštěvníky v netradiční
dobu a s netradičním programem v rámci Festivalu muzejních nocí 2018.
Festival probíhá po celé České
republice již více než deset let

vždy ve druhé polovině května
a první polovině června. Jeho
letošní XIV. ročník se uskuteční ve dnech 18. května až
9. června 2018 a je opět jen na
samotných institucích, v jakém termínu se k festivalu připojí. Festivalu muzejních nocí

se neúčastní „pouze“ muzea
a galerie, ale v úzké spolupráci
s nimi nabízí atraktivní podvečerní a noční prohlídky výstav
s doprovodným kulturním programem i knihovny, památkové
objekty, divadla a další kulturní
subjekty.
Pokr. na str 2
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VÝCHOVNĚ
VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI VYSOČINA
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina v přenesené působnosti zpracovává každoročně Výroční zprávu o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy na
území kraje (dále také „výroční zpráva“). Nenahraditelným
zdrojem informací jsou informace od vedoucích pracovníků
škol a školských zařízení. Každoročně tak probíhá sběr důležitých informací formou dotazníků zveřejněných na webových
stránkách kraje. Všem vedoucím pracovníkům škol patří za
poskytnutí těchto dat velký dík. Neméně důležitým zdrojem
pro zpracování povinných a nepovinných údajů do výroční
zprávy jsou informace spravované odborem školské statistiky, analýz a informační strategie MŠMT a také výstupy z datového skladu kraje. Výroční zpráva je rozdělena do několika
částí a poskytuje nejen cenné, ale často i zajímavé informace.

Dočíst se tak můžete, že například ve školním roce 2017/2018
je v mateřských školách kraje 17 866 dětí, což je o 45 dětí
více než v loňském školním roce. Také v základním vzdělávání stoupl počet žákyň a žáků ve školním roce 2017/2018 oproti předchozímu o více než 450. Naopak ve středních školách
pokračuje pokles žákyň a žáků. Celkový počet těch, kteří ve
školním roce 2017/2018 navštěvují střední školy, činí 19 561,
což je o 206 žákyň a žáků méně než v loňském roce. Úplné
znění výroční zprávy najdete na webových stránkách Kraje
Vysočina www.kr-vysocina.cz
Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 564 602 977
e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

DOTACE NA UČEBNÍ POMŮCKY PRO ZUŠ
Základní umělecké školy
umožňují podchytit a vzdělávat mimořádně nadané
jedince a poskytují základy uměleckého vzdělávání
v jednotlivých uměleckých
oborech. Jeho smyslem je
pěstování potřebných vlastností a žádoucích životních
postojů žáků prostřednictvím
vlastní tvorby a setkávání
se s uměním. Kraj Vysočina podporuje umělecké vzdělávání
formou
finanční
podpory jednotlivým základ-

ním uměleckým školám (dále
také „ZUŠ“) v kraji. Ty mohou každoročně využít dotaci na pořízení, případně
opravy učebních pomůcek.
Poskytování těchto dotace je
upraveno Zásadami pro poskytování systémové dotace
na pořizování a opravy učebních pomůcek základních
uměleckých škol (dále také
„zásady“). V souladu s těmito zásadami, jejichž administraci zajišťuje odbor školství,
mládeže a sportu Krajské-

ho úřadu Kraje Vysočina,
bylo do 31. 1. 2018 předloženo 22 žádostí ze sedmnácti základních uměleckých
škol v kraji. Z celkové alokace finančních prostředků určených k přerozdělení Rada
Kraje Vysočiny rozhodla na
svém zasedání dne 3. 4. 2018
o přidělení dotace ve výši
686 500 Kč. ZUŠ si tak v letošním roce pořídí například
profesionální akordeon, piano, tympány či fagot. Jedna
ZUŠ si díky dotaci dofinan-

cuje opravu piana.
Na základních školách probíhala v loňském roce výuka
ve čtyřech hlavních oborech,
z nichž nejvyšší počet žákyň
a žáků – téměř 7 200 – se
vzdělává v oboru hudebním.
Jana Hadravová,
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 564 602 977
e-mail:
hadravova.j@kr-vysocina.cz

FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ 2018
Pokračování ze str. 1 Dle současně dostupných informací se
do XIV. ročníku festivalu postupně zapojí 157 měst a na jeho
programu se bude podílet na 480 institucí.
V Kraji Vysočina můžete přijmout pozvání na muzejní či
galerijní noc do všech krajských muzeí a galerií. Na muzejní noc se lze ale také vydat například do Velkého Meziříčí,
Žďáru nad Sázavou, Kamenice nad Lipou, Telče apod. Přehled všech zapojených měst a institucí z Kraje Vysočina, ale
i z ostatních krajů, včetně tematického zaměření, aktuálních a dalších doprovodných informací, nabízí webové stránky Asociace muzeí a galerií ČR http://www.cz-museums.cz/
web/amg/titulni.
Muzejní nocí jsou nejen národní, ale i celoevropskou záležitostí. Česká republika se k nim připojila poprvé v roce 2004
Pražskou muzejní nocí. Od roku 2005 se organizace Festivalu muzejních nocí každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií
ČR, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním

muzeem. Od čtvrtého ročníku festival otevírá takzvané Národní zahájení ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým
z krajů České republiky.
Letošní Národní zahájení Festivalu muzejních nocí se uskuteční v pátek 18. května 2018 v prostorách Galerie moderního umění v Hradci Králové a dlouhou řadu muzejních nocí
uzavře v sobotu 9. června 2018 jubilejní XV. ročník Pražské
muzejní noci. Festival muzejních nocí je od samého začátku
velmi pozitivně přijímán odbornou i širokou veřejností a stal
se významným kulturním a společenským fenoménem. Navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května.
Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
tel.: 564 602 382
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
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ZÁSTUPCI OBCÍ Z VYSOČINY SE ZÚČASTNILI
EXKURZE DO HORNÍHO RAKOUSKA
V pondělí 16. dubna se uskutečnila první exkurze, která proběhla v rámci projektu Podpora
přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/
Gemeinde21, zkráceně MagNet,
jenž je realizován v Programu
INTERREG V-A Rakousko –
Česká republika.
Cílem exkurzí je představit příklady úspěšných obcí, v nichž
se podařilo oživit centrum obce.
V řadě venkovských obcí, a to
především v příhraničí, dochází
k odlivu obyvatel, přičemž dalším obcím hrozí toto nebezpečí
do budoucna. Právě různé formy
oživení či zatraktivnění centra
obce mohou představovat jednu
z možností, jak lze zkvalitnit život na venkově a zvýšit pozitivní identifikaci občanů s místem,
kde žijí, nebo jak lze přispět ke
snižování odlivu mladé generace do měst.
První zastávkou byla obec Weitersfelden, v němž se do oživení
centra obce intenzivně zapojují občané v rámci místní Agendy 21 (MA21). Díky iniciativě
místních řemeslníků proběhla
rekonstrukce zchátralého domu
v centru obce, ve kterém vzniklo

šest nových bytů. Zejména díky
konceptu OTELO došlo k oživení dalšího staršího domu v centru obce. V přízemí domu jsou
nyní přístupné takzvané Otevřené technologické laboratoře, přičemž jedna funguje jako
kreativní dílna pro zpracování
dřeva a ve druhé jsou umístěny potřeby pro vaření piva. Prostor je otevřený všem občanům
a aktivním skupinám ke kre-

vznikly, a to zejména díky dobrovolnické iniciativě občanů, zajímavé projekty, ve kterých došlo
nejen k opravám prázdných
zchátralých domů v centru obce,
ale i k jejich využívání širokou
veřejností. Obec má dlouhou
tradici v barvení látek a výrobě modrotisku. V rámci oživení centra navázalo vedení obce
a aktivní občané na tuto tradici
a v jednom z domů vzniklo Bar-

ativním činnostem. V prvním
patře domu bylo vybaveno rádiové studio, kde místní mládež
dvakrát týdně vysílá novinky
z obce do širokého okolí, a zároveň byla vybavena malá zasedací místnost pro pořádání schůzí,
promítání, jednání občanů hornorakouské obce.
Druhou navštívenou obcí bylo
Gutau, ležící 16 kilometrů jižně od Freistadtu. I v této obci

vířské muzeum, v němž jsou
umístěny tradiční nástroje a potřeby pro výrobu modrotisku,
tradiční výrobky z modrotisku a původní vybavení barvířských domků. Naproti muzeu
se nachází budova staré školy, která byla prázdná a chátrala. Místní iniciativa se pokusila
získat potřeby pro barvení látek,
a ve staré škole tak vznikla otevřená dílna, již mohou využít

bezplatně občané Gutau. V dílně se nenachází pouze potřeby
pro modrotisk, ale také potřeby
pro šití běžných oděvů, a každý občan si tak může vyzkoušet
výrobu libovolného oděvu či si
něco vyspravit.
Po praktické prohlídce prostor
proběhly přednášky o fungování místní Agendy 21 v Rakousku a o tom, jak se zde podařilo
oživit centra dalších obcí.
Další exkurze proběhne 15. 5.
2018 do obcí Blatnička a Nová
Lhota v Jihomoravském kraji, ve kterých se také za využití potenciálu místních lidí
povedlo realizovat zajímavé
projekty, jež se snaží podpořit
život v obci a zamezit odchodu
obyvatel do větších měst.
Účastníci exkurze mohou využít společnou dopravu. Celá exkurze bude tlumočena. Veškeré
náklady jsou hrazeny z projektu
MagNet.
V případě zájmu o účast na exkurzi či o informace k projektu
MagNet kontaktujte Mgr. Evu
Leligdonovou, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 559,
e-mail:
leligdonová.e@kr-vysocina.cz.

VYHLÁŠENÍ CEN HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST PRO ROK 2017
V sídle Kraje Vysočina se v pondělí 16. dubna 2018 udělovaly Ceny
hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2017. Letošní v pořadí už třetí ročník soutěže přinesl vítězství v kategorii Soukromý
sektor firmám B:TECH a MANN + HUMMEL, ve veřejném sektoru bodovala u odborné poroty Střední průmyslová škola Třebíč
a v kategorii obcí obsadil první příčku Žďár nad Sázavou.
Do třetího ročníku soutěže v oblasti společenské odpovědnosti se
letos přihlásilo 29 subjektů. „Cílem soutěže, již vyhlašuje Kraj Vysočina ve spolupráci s partnery, je upozornit na aktivity v oblasti
společenské odpovědnosti, zvýšit prestiž těch, kteří princip společenské odpovědnosti v našem regionu aktivně uplatňují, a vše ocenit. Odpovědné firmy nebo veřejné subjekty si uvědomují, že nejsou
pouze izolovanými jednotkami působícími ve společnosti, ale že
dobré vztahy se zaměstnanci, zákazníky a partnery přinášejí další
pozitivní efekty a přispívají k žádoucímu rozvoji,“ uvedl při předávání cen hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Koncept oceňování společenské odpovědnosti na regionální úrovni, a tedy udílení Cen hejtmana za společenskou odpovědnost, se
v současné době realizuje v pěti krajích v Česku, a to na Vysočině,
v Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji, Plzeňském kraji
a Ústeckém kraji.
Kategorie soukromý sektor do 250 zaměstnanců:
1. místo – B:TECH, a. s (Havlíčkův Brod)
Akciová společnost B:TECH je česká inženýrská společnost, která
dodává služby v oblasti průmyslové automatizace koncovým zákazníkům po celém světě. Na trhu působí od roku 2000 a za tu dobu
vybudovala rozsáhlé know-how v oblasti automatizace a projektového řízení.
Pokračování na další straně.
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2. místo – General Logistics System Czech Republik, s. r. o. (Jihlava)
Lídr kvality v evropské balíkové přepravě, to je GLS. Její
síť složená ze 70 třídicích středisek, více než tisícovky dep
a 26 tisíc automobilů přepravila v uplynulém roce na 508 milionů balíků. Dceřiná společnost GLS Czech Republic si za
své sídlo a hlavní třídicí uzel pro ČR zvolila už před deseti
lety krajské město Jihlava.
3. místo – Houfek, a. s. (Golčův Jeníkov)
Společnost Houfek se za více než 25 let své existence vypracovala na špičku v oboru a stala se významným výrobcem dřevoobráběcích strojů v Evropě. Technická jedinečnost,
kvalita dílenského zpracování a individuální přístup ke každému zákazníkovi – to jsou důvody, proč dnes vyrábí bezmála tisíc strojů ročně a vyváží do více než padesáti zemí na
světě.
Kategorie soukromý sektor nad 250 zaměstnanců:
1. místo – MANN + HUMMEL (CZ), v. o. s., MANN +
HUMMEL Service, s. r. o. (Nová Ves)
MANN+HUMMEL v Nové Vsi zastupuje výrobní společnost
MANN+HUMMEL CZ a centrum sdílených služeb MANN+HUMMEL Service. Výroba v Nové Vsi se zaměřuje na filtrační systémy a plastové komponenty převážně pro evropský
automobilový průmysl. Centrum sdílených služeb zajišťuje
služby v oblasti vývoje, nákupu, IT, HR, účetnictví a řadě
dalších v České republice i po celém světě.
2. místo – První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. (Velká Bíteš)
PBS Velká Bíteš je hi-tech výrobce, který ve vlastním provozu zajišťuje vývoj, výrobu a testování letecké techniky. Je
také přední evropskou slévárnou přesného lití, dodavatelem
galvanických povrchových úprav, vysoce přesného obrábění
a zařízení pro separaci kapalin. Nabízí výrobky a služby vysoké technické kvality s vysokou spolehlivostí.
3. místo – ICOM transport, a. s. (Jihlava)
Dopravní společnost ICOM transport významně přispívá
k mobilitě obyvatel Kraje Vysočina. Ekologické vozy poskytují cestujícím bezpečí a komfort. V barvách společnosti křižuje celou Evropu také 350 kamionů.

stálé aktivity patří také zvelebování města. Podporuje rovněž
činnost spolků prostřednictvím dotačního programu města
a přispívá i na opravu fasád ve vybraných částech města.
Kategorie veřejný sektor – ostatní:
1. místo – Střední průmyslová škola Třebíč
SPŠ Třebíč je perspektivní odborná škola – regionální centrum technického vzdělávání, které má velkou podporu zřizovatele. Vyvážená vzdělávací koncepce připravuje žáky pro
aktivní vstup na trh práce i k dalšímu vzdělávání.
Motto školy zní:
Každý náš žák může být uznávaným odborníkem či vyhledávaným řemeslníkem. Kvalitní výuka, výborní učitelé, příjemné prostředí, spolupracující rodiče a motivovaný žák jsou
klíčem k úspěchu.
2. místo – Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
Zoologická zahrada Jihlava chová, rozmnožuje a prezentuje
živočichy, a to se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených
druhů. Pečuje o přírodní areál, ve kterém vytváří vhodné
prostředí pro odpočinek, kulturní vyžití a výchovu veřejnosti k ochraně přírody.
3. místo – Gymnázium Chotěboř
Gymnázium Chotěboř nechce být jen továrnou na vzdělání,
neboť poskytuje prostor pro individuální růst při řadě školních a volnočasových aktivit.
Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality za podpory patrnerů: Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací
ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p. o.
Už nyní se začíná připravovat v pořadí čtvrtý ročník Ceny
hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, který by měl být vyhlášen v listopadu letošního roku, s termínem zaslání přihlášek do konce ledna 2019.

Kategorie veřejný sektor – obce:
1. místo – Žďár nad Sázavou
Městský úřad Žďár nad Sázavou je Otevřený Profesionální
Úřad. Snaží se být úřadem, jenž je otevřený potřebám svých
klientů a zaměstnanců; místem, kde se setkáte s profesionálními a vstřícnými lidmi a kde trvale usilují o zlepšování služeb, které poskytují.
2. místo – Třebíč
Město Třebíč spoluprací komunálních politiků, svých zaměstnanců a veřejnosti tvůrčím způsobem dbá o všestranný
rozvoj svého území.
3. místo – Humpolec
Město Humpolec leží na strategickém místě v těsné blízkosti
dálnice D1 uprostřed cesty mezi Prahou a Brnem. Počet obyvatel Humpolce přesahuje 10 000, k Humpolci patří i devět
místních částí. Město Humpolec se snaží o to, aby jeho občané byli informováni o dění na radnici a v příspěvkových organizacích, a tak pořádá veřejná projednání s občany. Mezi
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Ivana Hanáková Kosourová,
oddělení řízení lidských zdrojů
tel.: 564 602 107
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz

číslo 5/2018

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 pozici:

úřednice/úředník
na úseku vnitřní
správy —
právnička/právník
oddělení ostatních
správních činností
s místem výkonu práce
Seifertova 26, Jihlava
Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Hanáková
Kosourová,
tel: 564 602 107,
e-mail:
kosourova.i@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.

ZPRAVODAJ
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Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním oboru právo
•	výbornou znalost správního řádu a právních předpisů upravujících postavení územních samosprávných celků ve veřejné správě; zejména zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• znalost právních předpisů z oblasti správního soudnictví, zejména zákon č. 150/2002 Sb., soudní 		
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• znalost systému veřejné správy ČR
• vysokou úroveň ústního i psaného projevu spojenou s argumentačními schopnostmi při tvorbě
správních rozhodnutí
• schopnost koncepčního, logického a analytického myšlení
• flexibilitu, schopnost učit se nové věci a řešit problémy
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, rozhodnost a odpovědnost
• dobrou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených činností
Výhodou:
• zkušenosti z oblasti veřejné správy
• zkušenosti při jednání před soudem
• praktické zkušenosti s aplikací výše uvedených právních předpisů
Nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládané zahájení pracovního poměru – červenec 2018
• plný pracovní úvazek
•	12. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro absolventy
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 tři 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
6. 6. 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.

číslo 5/2018
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NOVINKY VE SBÍRCE ZÁKONŮ
Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
V částce 19/2018 Sbírky zákonů vydané dne 7. 3. 2018
byla pod č. 37 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 277/2004 Sb.,
o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových
vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových
vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní
důvody, pro něž se za jízdy
nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška
o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 22. 3. 2018.
Rybářství
V částce 14/2018 Sbírky zákonů vydané dne 19. 2. 2018
byla pod č. 25 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004
Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon
o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 4. 2018.
Choulostivé oblasti
V částce 15/2018 Sbírky
zákonů vydané dne 21. 2.
2018 bylo pod č. 27 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 262/2012 Sb., o stanovení
zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2018.
Agr-enviro-klima opatření
V částce 15/2018 Sbírky zá-

konů vydané dne 21. 2. 2018
bylo pod č. 28 publikováno nařízení vlády, kterým
se mění nařízení vlády č.
75/2015 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
a o změně nařízení vlády č.
79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2018.
Ekorolnictví
V částce 15/2018 Sbírky zákonů vydané dne 21. 2. 2018
bylo pod č. 29 publikováno nařízení vlády, kterým
se mění nařízení vlády č.
76/2015 Sb., o podmínkách
provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2018.
Spokojená fauna
V částce 18/2018 Sbírky zákonů vydané dne 26. 2.
2018 bylo pod č. 34 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na
opatření dobrých životních
podmínek zvířat, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2018.
Pilule
V částce 19/2018 Sbírky zákonů vydané dne 7. 3. 2018
byl pod č. 36 publikován
zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti
dnem vyhlášení (část 1. 1.
2019).
Drogy

V částce 16/2018 Sbírky zákonů vydané dne 21. 2. 2018
bylo pod č. 30 publikováno nařízení vlády, kterým
se mění nařízení vlády č.
463/2013 Sb., o seznamech
návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 8. 3. 2018.
Horské platby
V částce 22/2018 Sbírky zákonů vydané dne 23. 3. 2018
bylo pod č. 43 publikováno nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro
horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
a o změně některých souvisejících nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2018.
Platby omezeným oblastem
V částce 23/2018 Sbírky zákonů vydané dne 23. 3. 2018
bylo pod č. 44 publikováno nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro
přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2018.
Péče o chráněná území
V částce 24/2018 Sbírky zákonů vydané dne 23. 3. 2018
byla pod č. 45 publikována vyhláška o plánech péče,
zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných
území.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 5. 2018.
Dráhy
V částce 26/2018 Sbírky zákonů vydané dne 29. 3. 2018
byla pod č. 47 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád

drah, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 4. 2018.
Dráhy
V částce 26/2018 Sbírky zákonů vydané dne 29. 3. 2018
byla pod č. 48 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou
se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 4. 2018.
Rekvalifikace
V částce 21/2018 Sbírky zákonů vydané dne 13. 3. 2018
byla pod č. 42 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanovují náležitosti
žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace
vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho
ukončení.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 4. 2018.
Doplňky stravy
V částce 29/2018 Sbírky zákonů vydané dne 12. 4. 2018
byla pod č. 58 publikována
vyhláška o doplňcích stravy
a složení potravin.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 11. 2018.
Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

číslo 5/2018
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Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 2/2018 konaného dne 27. 3. 2018
Usnesení 0265/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 27. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0266/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
MUDr. Víta Kaňkovského a Marka Nevorala ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2018.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 27. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0267/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor sekretariátu
hejtmana (27. 3. 2018), termín: 27. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0268/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: Grémium ředitele (27. 3. 2018), termín: 27. 3.
2018, Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0269/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje volí pana
Mgr. Jana Štefáčka do funkce přísedícího Krajského soudu
v Hradci Králové.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor sekretariátu
hejtmana (13. 3. 2018), termín: 27. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0270/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě (ID
O02352.0002) o poskytnutí dotace na pořízení dopravního
automobilu dle materiálu ZK-02-2018-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2018), termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0271/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512
– Požární ochrana – dobrovolná část, neinvestiční dotaci SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ:
86553216, ve výši 1 900 000 Kč dle materiálu ZK-02-201806, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK02-2018-06, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019), termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0272/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511
– Požární ochrana – profesionální část, dotaci Hasičskému
záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ: 70885184, ve výši 4
500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2018-07, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2018-07, př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019), termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0273/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 dle
materiálu ZK-02-2018-08, př. 1 * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část, o částku 2 000 000 Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná
rezerva, o částku 2 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019), termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0274/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci
na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-02-2018-09,
př. 1, rozhoduje * poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti veřejného
pořádku, na realizaci projektů v rámci Programu prevence
kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-022018-09, př. 2, na základě smluv o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2018-09, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
dle materiálu ZK-02-2018-09, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor sekretariátu
hejtmana (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0275/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018 dle materiálu ZK-02-2018-10, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor sekretariátu
hejtmana (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0276/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout finanční dar z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní
záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku, ve výši 167 500 Kč městu
Moravské Budějovice, IČ: 70890749, dle materiálu ZK-02-2018-11, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor sekretariátu hejtmana (31.
3. 2018), termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0277/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina osobnostem dle
materiálu ZK-02-2018-12, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018

číslo 5/2018

ZPRAVODAJ

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0278/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje,
§ 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2018-13, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (27. 3. 2018), termín: 27. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0279/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení
kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná
činnost, o částku 6 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
6 400 000 Kč dle materiálu ZK-02-2018-14, př. 1 * poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce
a ve výši dle materiálu ZK-02-2018-14, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-022018-14, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor sekretariátu
hejtmana (31. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0280/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje udělit Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost za rok 2017 dle materiálu ZK-02-2018-15, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů (16. 4. 2018),
termín: 16. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0281/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-02-2018-16, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky (31. 7. 2018), termín: 31.
7. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0282/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-02-2018-17, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky (31. 7. 2018), termín: 31.
7. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0283/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-02-2018-18, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky (31. 7. 2018), termín: 31.
7. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0284/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * pověření lead partnera projektu, SPMS de Ministerio de
Saude, Portugal, k podpisu projektové smlouvy dle materiálů
ZK-02-2018-19, př. 2, a ZK-02-2018-19, př. 3 * spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod finančních prostředků
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z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 1 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu eID-NIX.ZD s tím,
že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu,
ukládá odboru informatiky realizaci projektu eID-NIX.ZD
(eIDAS v elektronického zdravotnictví) ve spolupráci s lead
partnerem a projektovým konsorciem.
odpovědnost: odbor informatiky (31. 3. 2018), termín:
31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0285/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden–prosinec 2017 dle materiálu ZK-022018-21, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor ekonomický
(31. 3. 2018), termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0286/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zapojení část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za
rok 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-02-2018-22, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0287/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 100 000 000 Kč do rozpočtu
kraje na rok 2018, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice, na úhradu rostoucích nákladů nemocnic, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za
poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok
2018, případně na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2017 a závazků vyplývajících z obchodních vztahů
vůči dodavatelům * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek
na provoz pro: - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou
organizaci, ve výši 21 337 400 Kč, - Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 28 428 100 Kč, - Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši
17 947 700 Kč, - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 13 118 900 Kč, - Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 19 167 900 Kč, za účelem úhrady
rostoucích nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2018, případně na úhradu zhoršeného
výsledku hospodaření za rok 2017 a závazků vyplývajících
z obchodních vztahů vůči dodavatelům.
odpovědnost: rada kraje (28. 2. 2019), odbor zdravotnictví
(28. 2. 2019), odbor ekonomický (28. 2. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (28. 2. 2019), termín:
28. 2. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0288/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2018-23,
př. 1, z vlastnictví obce Olešná do vlastnictví Kraje Vysočina

číslo 5/2018

ZPRAVODAJ

* převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2018-23, př.
2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešná,
schvaluje * dodatek č. 1673 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-23, př. 3 * dodatek č. 1674 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-23, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2018), termín: 31. 8.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0289/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 317/2 o výměře 52 m 2 ,
oddělený geometrickým plánem č. 98-95/2010 z pozemku
par. č. 317, díl „a“, a pozemku par. č. 328, díl „b“, a pozemek par. č. 328/2 o výměře 123 m 2 , oddělený geometrickým
plánem č. 98-95/2010 z pozemku par. č. 328 v k. ú. a obci
Nejepín, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Nejepín, schvaluje Dodatek č. 1675 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2018-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0290/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-022018-25, př. 1, z vlastnictví České republiky a příslušnosti
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31.
12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0291/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1676 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK02-2018-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2018), termín: 30. 4.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0292/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2018-27,
př. 2, z vlastnictví obce Moravec do vlastnictví Kraje Vysočina * převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2018-27,
př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Moravec, schvaluje * dodatek č. 1677 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2018-27, př. 3 * dodatek č. 1678 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2018-27, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0293/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 433/14 o výměře 152 m 2 ,
par. č. 433/15 o výměře 33 m 2 a par. č. 433/16 o výměře 11
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m 2 , oddělené geometrickým plánem č. 159-288/2017 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková, schvaluje
dodatek č. 1679 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-022018-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 5. 2018), termín: 31. 5.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0294/02/2018/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.
Usnesení 0295/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem díl „b“ o výměře 20 m 2 , díl „c“ o výměře 16 m 2 , díl „e“ o výměře 21 m 2 a pozemek par. č. 837/34
o výměře 21 m 2 , oddělené geometrickým plánem č. 3511/2018 z pozemku par. č. 837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky, schvaluje Dodatek č. 1681 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2018-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0296/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést darem pozemky par. č. 481/4 o výměře 158 m 2 ,
par. č. 481/5 o výměře 34 m 2 , par. č. 481/6 o výměře 20 m 2
a par. č. 481/7 o výměře 1 m 2 , oddělené geometrickým plánem č. 182-68/2017 z pozemku par. č. 481 vše v k. ú. a obci
Stáj, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stáj *
nabýt darem pozemek par. č. 463/53 o výměře 1 m 2 , oddělený
z pozemku par. č. 463/39, a pozemek par. č. 48/5 o výměře 3
m 2 , oddělený z pozemku par. č. 48 dle geometrického plánu č.
182-68/2017, vše v k. ú. a obci Stáj, z vlastnictví obce Stáj do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * Dodatek č. 1682 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-31, př. 1 *
Dodatek č. 1683 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK02-2018-31, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0297/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK02-2018-32, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
obce Radostín nad Oslavou * nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2018-32, př. 2, z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje

číslo 5/2018
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* Dodatek č. 1684 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK02-2018-32, př. 3 * Dodatek č. 1685 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2018-32, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0298/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 Jihlava
– JV obchvat uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rantířov na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na stavební objekt
SO 203 Most přes silnici II/602 v km 0,602, vybudovaný
v rámci stavby II/602 Jihlava – JV obchvat podle materiálu
ZK-02-2018-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0299/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1686 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK02-2018-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (27. 3. 2018), termín: 27. 3.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0300/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 657/7 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 72 m 2 a par. č. 657/8 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 51 m 2 , oddělené geometrickým plánem č.610-134/2016 z pozemku par. č. 657/1
v k. ú. Petrkov a obci Lípa, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Lípa, schvaluje Dodatek č. 1687 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2018-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 10. 2018), termín:
31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0301/02/2018/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. 12. 2018), termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0302/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1093/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m 2 a par. č. 1093/38
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m 2 , oddělené geometrickým plánem č. 1980-118/2017 z pozemku par. č.
1093/3 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, schvalu-
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je Dodatek č. 1688 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK02-2018-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 10. 2018), termín:
31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0303/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 3691/180 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 25 m 2 , oddělený geometrickým
plánem č. 1313-66-2017 z pozemku par. č. 3691/1 v k. ú.
a obci Žirovnice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
města Žirovnice, schvaluje Dodatek č. 1689 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 10. 2018), termín:
31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0304/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 5969/7 o výměře 32 m 2
oddělený na základě geometrického plánu č. 1029-51/2017
z pozemku par. č. 5969/5 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci
Kamenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice, schvaluje dodatek č. 1690 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2018), termín: 31. 7.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0305/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 931/9 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 269 m 2 a par. č. 931/10 – ostatní plocha,
zeleň, o výměře 164 m 2 , vzniklé dle geometrického plánu č.
472-40/2017 z pozemku par. č. 931/1 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole, schvaluje dodatek č. 1691 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2018), termín: 31. 7.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0306/02/2018/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. 10. 2018), termín:
31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0307/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek par. č. 59/9 o výměře 260 m 2
oddělený z pozemku par. č. 59/2 a pozemek par. č. 181/3 o výměře 54 m 2 oddělený z pozemku par. č. 181/1 v k. ú. Popice
u Jihlavy a obci Jihlava, oba dle GP č. 226-25/2015, z vlast-
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nictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.
p., do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném
převodu dle materiálu ZK-02-2018-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 10. 2018), termín:
31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0308/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Nová Ves u Chotěboře budoucí darovací smlouvu na převod částí pozemků
KN par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. Nová
Ves u Chotěboře, zastavěných chodníky, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0309/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1693 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK02-2018-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2018), termín: 30. 4.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0310/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * zrušit usnesení 0299/04/2017/ZK * nabýt úplatně pozemky v rozsahu a cenu dle materiálů ZK-02-2018-45, př.
1, ZK-02-2018-45, př. 2, a ZK-02-2018-45, př. 3, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní
smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0311/02/2018/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 0312/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek pro stavbu
II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba – úsek č. 1, v rozsahu
a za podmínek dle materiálu ZK-02-2018-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0313/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v případě, že se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům 927/3 a par. č. 933/3 v k. ú. A obci Jimramov dohodou,
postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným
k realizaci veřejně prospěšné stavby II/357 Strachujov–Jimramov dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění
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pozdějších předpisů, a podat k příslušnému vyvlastňovacímu
úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0314/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky par. č. 616/3 – ostatní plocha, silnice, o výměře 179 m 2 a par. č. 617/3 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 5 m 2 v k. ú. Hostákov a obci Vladislav za dohodnutou kupní cenu 18 400 Kč od vlastníka uvedeného v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje Dodatek č. 1694 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 10. 2018), termín:
31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0315/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0451/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 tak,
že materiál ZK-06-2017-17, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-02-2018-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (27. 3. 2018), termín: 27. 3.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0316/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * změnit usnesení 0191/03/2009/ZK, ve znění usnesení
0381/05/2010/ZK, 0194/03/2011/ZK a 0324/04/2012/ZK tak,
že materiál ZK-03-2009-36, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-02-2018-51, př. 1 * změnit usnesení 0359/05/2009/ZK tak,
že materiál ZK-05-2009-50, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-02-2018-51, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (27. 3. 2018), termín: 27. 3.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0317/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky dle materiálu ZK-02-2018-52, př.
1, z vlastnictví fyzických a právnických osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m 2 .
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0318/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit: * usnesení 0104/02/2010/ZK tak, že původní materiál ZK-02-2010-35, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-02-2018-53, př. 1 * usnesení 0381/05/2010/ZK tak, že původní materiál ZK-05-2010-53, př. 1, se nahrazuje materiály ZK-02-2018-53, př. 2, a ZK-02-2018-53, př. 3 * usnesení
0484/06/2010/ZK tak, že původní materiál ZK-06-2010-37,
př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-53, př. 4 * usnesení 0543/07/2010/ZK tak, že původní materiál ZK-07-2010-34,
př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-53, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (27. 3. 2018), termín: 27. 3.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0319/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit: * Usnesení 0033/01/2011/ZK tak, že původní
materiál ZK-01-2011-32, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK02-2018-54, př. 1 * usnesení 0123/02/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-02-2011-52, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-02-2018-54, př. 2, a původní materiál ZK-02-2011-52, př.
2, se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-54, př. 3 * usnesení
0194/03/2011/ZK tak, že původní materiál ZK-03-2011-17, př.
1, se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-54, př. 4 * usnesení 0314/04/2011/ZK tak, že původní materiál ZK-04-2011-39,
př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-54, př. 5, a původní materiál ZK-04-2011-39, př. 2, se nahrazuje materiálem
ZK-02-2018-54, př. 6 * usnesení 0384/05/2011/ZK tak, že původní materiál ZK-05-2011-35, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-02-2018-54, př. 7.
odpovědnost: odbor majetkový (27. 3. 2018), termín: 27. 3.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0320/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit: * usnesení 0039/01/2012/ZK tak, že původní
materiál ZK-01-2012-39, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK02-2018-55, př. 1 * usnesení 0119/02/2012/ZK tak, že původní
materiál ZK-02-2012-42, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK02-2018-55, př. 2 * usnesení 0219/03/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-03-2012-42, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-02-2018-55, př. 3 * usnesení 0309/04/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-04-2012-49, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-55, př. 4 * usnesení 0428/05/2012/ZK tak, že
původní materiál ZK-05-2012-51, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-55, př. 5 * usnesení 0562/08/2012/ZK tak, že
původní materiál ZK-08-2012-26, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-02-2018-55, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový (27. 3. 2018), termín: 27. 3.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0321/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 2536/4 – ost. plocha, silnice, o výměře 656 m 2 a par. č. 2536/5 – ost. plocha, silnice,
o výměře 96 m 2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví města Polná, schvaluje dodatek č. 1695 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2018-56, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0322/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 3112/7 – ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře 142 m 2 a par. č. 3196/2 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 532 m 2 oddělené GP č. 71401108/2017 z pozemků par. č. 3112/1 a par. č. 3196 v k. ú. Dolní
Město z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní
Město, schvaluje dodatek č. 1696 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2018-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (9. 9. 2018), termín: 9. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0323/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o převodu bývalé silnice II/411 v k. ú. Moravské
Budějovice a bývalé silnice III/4118 v k. ú. Lažínky, rozhoduje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice: * pozemek par. č. 4201/7
– ost. plocha, silnice, o výměře 2 836 m 2 a dle GP č. 289443084/2018 nově vzniklý pozemek par. č. 4204/ – ost. plocha,
silnice, s novou výměrou 993 m 2 v k. ú. Moravské Budějovice
a bývalou silnici II/411 včetně všech součástí a příslušenství
nacházející se na těchto pozemcích * pozemek par. č. 582/5 –
ost. plocha, silnice, o výměře 2 819 m 2 v k. ú. Lažínky a bývalou silnici III/4118 včetně všech součástí a příslušenství
nacházející se na tomto pozemku, schvaluje Dodatek č. 1697
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-58, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0324/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o převodu pozemní komunikace – bývalé silnice III/13017 vyřazené ze silniční sítě včetně všech součástí
a příslušenství, rozhoduje převést darem pozemní komunikaci – bývalou silnici III/13017 vyřazenou ze silniční
sítě včetně všech součástí a příslušenství a pozemek par. č.
1023/1 – ost. plocha, silnice, o výměře 7 803 m 2 v k. ú. Kamenná Lhota touto pozemní komunikací zastavěný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná Lhota,
schvaluje Dodatek č. 1698 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-59, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0325/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi obcí Věž na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího
smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod pozemku par.
č. 872/5 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1 319 m 2 v k. ú.
Věž za kupní cenu ve výši 300 Kč/m 2 + DPH při současném
sjednání předkupního práva pro obec Věž, a to za stejných
podmínek, za kterých by měl být pozemek kupován.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2018), odbor sociálních věcí (30. 4. 2018), termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0326/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Telč na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného
smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město
Telč zaváže po realizaci stavby II/406 Dvorce–Telč, 2. stavba (Studnice–Telč), darovat část pozemku KN par. č. 7080/3
v k.ú. a obci Telč, zastavěného silnicí, do vlastnictví Kraje
Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.
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odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2018), termín: 31. 7.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0327/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina
z roku 2017 v celkové výši 50 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, s určením
pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na opravy silnic po zimní sezoně * zvýšení
závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro rok
2018 o celkovou částku 50 000 000 Kč na zajištění oprav po
zimě dle seznamu akcí uvedených v materiálu ZK-02-201861, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018), odbor ekonomický
(31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0328/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami,
o částku 706 649 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 706 649 Kč na
úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy, ruší Usnesení č. 0581/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017,
stanovuje rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje
Vysočina pro rok 2018: - ve veřejné linkové osobní dopravě
maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu
ujetých km, - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do
312 903 649 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,26 mil. počtu ujetých vlkm.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0329/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi
Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu
ZK-02-2018-63, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2018), termín: 31. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0330/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1699 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK02-2018-64, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0331/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch,
pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova
4798/2, 586 01 Jihlava, IČ: 06571379, ve výši 220 000 Kč dle
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materiálu ZK-02-2018-65, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-02-2018-65, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0332/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 12 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2018-66, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (27. 4. 2018), termín: 27. 4.
2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0333/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury, pořadateli krajské postupové přehlídky
ve výši 30 000 Kč dle materiálu ZK-02-2018-67, př. 2, v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16 * rozhodnout
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2018-67,
př. 3.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje (27. 3. 2018), odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), odbor
ekonomický (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0334/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotace na oslavy obcí z kapitoly Kultura,
§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, v celkové výši 999 999 Kč v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy
obcí žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2018-68, př. 1
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-201868, př. 4 * neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy
obcí žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2018-68, př. 2.
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 1, zdržel se 1.
Usnesení 0335/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje
Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou
soutěže O nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu vyhlašované v rámci 28. Podzimního knižního veletrhu
v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0336/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou
dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek, v souladu se zásadami na realizaci projektů
v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu ZK-02-2018-70, př. 1 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2018-70, př. 2.
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odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0337/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na
období 2017–2025 dle materiálu ZK-02-2018-71, př. 1, bere
na vědomí stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, podle §10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu Strategie rozvoje cestovního ruchu
v Kraji Vysočina na období 2017–2025 ve znění materiálu
ZK-02-2018-71, př. 3, konstatuje, že požadavky a podmínky
vyplývající ze stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina,
odboru životního prostředí a zemědělství, ve znění materiálu
ZK-02-2018-71, př. 3, jsou akceptovány.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2018), termín: 30. 4.
2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0338/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje doplnění projektů Domov ve Věži – Komunitní bydlení 1 a Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 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. 4. 2018), termín:
30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0339/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_17_007 dle materiálu
ZK-02-2018-73, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 3. 2018), termín:
31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0340/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359
– Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši
6 496 000 Kč na provozování domácí hospicové péče dle materiálu ZK-02-2018-74, př. 1 * poskytnout dotaci z kapitoly
Sociální věci, § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ve výši 3 150 000 Kč pro Diecézní charitu Brno
(Oblastní charitu Třebíč) a 1 600 000 Kč pro Domácí hospic
Vysočina, o. p. s., na realizaci projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče * uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2018-74, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor sociálních věcí
(30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0341/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatky ke Smlouvám o partnerství s finančním
příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007 dle materiálů ZK-
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02-2018-75, př. 1, a ZK-02-2018-75, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 3. 2018), odbor ekonomický (31. 3. 2018), termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0342/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje si poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399
– Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ve výši 2 778 000 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci
jiné osoby dle materiálu ZK-02-2018-76, př. 1 * poskytnout
dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti
sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ve výši 3 500 000
Kč jednotlivým poskytovatelům programů primární prevence dle materiálu ZK-02-2018-76, př. 3 * poskytnout dotace
z kapitoly Sociální věci ve výši 1 787 000 Kč jednotlivým
poskytovatelům sociálních služeb na svoz klientů do denních
stacionářů a center denních služeb na rok 2018 dle materiálu ZK-02-2018-76, př. 6 * uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-02-2018-76, př. 2, ZK-02-2018-76, př. 4,
a ZK-02-2018-76, př. 7, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-02-2018-76, př. 6.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor sociálních věcí
(31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0343/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené, o částku 9,5 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku
9,5 mil. Kč za účelem pořízení hmotného nemovitého majetku
v areálu Strojírenská pro činnost Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou * rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, §
3127 –Střední školy, o částku 3 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku
3 mil. Kč za účelem pořízení vybavení pro výuku svařování
na pracovišti Strojírenská Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou * Dodatek č. 16 Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-022018-77, př. 7 * Dodatek č. 17 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2018-77, př. 8, si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout
o zřízení služebností v souvislosti s nabytím hmotných nemovitých věcí v areálu ulice Strojírenská v k. ú. Město Žďár, rozhoduje nabýt úplatně hmotný nemovitý majetek v k. ú. Město
Žďár z vlastnictví společnosti ŽĎAS, a. s., do vlastnictví Kraje
Vysočina a zřídit služebnosti vše dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-02-2018-77, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2018),
odbor majetkový (31. 5. 2018), termín: 31. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0344/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení,
které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu ZK-02-2018-78, př.
2, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle tabulky 2 materiálu
ZK-02-2018-78, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018),
termín: 27. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0345/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout 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 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-02-2018-79, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018),
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0346/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná
činnost, o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
200 000 Kč na poskytnutí finančního daru, rozhoduje poskytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč Tělocvičné jednotě
Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČ: 75070961, dle materiálu ZK-02-2018-80, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), odbor ekonomický (30. 6. 2018),
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0347/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden–srpen
2018 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2018-81, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018),
termín: 27. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0348/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce
2018 (II. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2018-82, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018),
termín: 27. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0349/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
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vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2018-83, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018),
termín: 27. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0350/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do
škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2018-85, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018),
termín: 27. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0351/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy, o částku
2 219 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 2 219 tis. Kč * zvýšení
závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 422 tis.
Kč a závazného ukazatele Investiční příspěvek o částku
1 797 tis. Kč Střední škole stavební Třebíč, IČ: 60418451, na
nákup vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2018),
odbor ekonomický (30. 4. 2018), termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0352/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách – modul C)
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí
a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-201887, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018),
termín: 27. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0353/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 3 574 140 Kč a přidělení účelových prostředků
Gymnáziu Jihlava ve výši 3 272 080 Kč na rok 2018 na realizaci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních
talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018),
termín: 27. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0354/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci ve výši 5 000 000 Kč SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, z. s.,
se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě,
IČ: 43378480, a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiá-
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lu ZK-02-2018-89, př. 1 * schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419
– Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 5 000 000 Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 5 000 000 Kč.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018), odbor ekonomický (31. 8. 2018),
termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy, za
účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 200 779 Kč s určením
pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice na
předfinancování a spolufinancování projektu Modernizace
výuky technických oborů.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), odbor ekonomický (30. 6. 2018),
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0355/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených
s realizací projektu Laboratoř elektrotechnických měření dle
materiálu ZK-02-2018-90, př. 1, schvaluje převod finančních
prostředků ve výši 2 748 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy, za
účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 748 000 Kč s určením
pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár
nad Sázavou na předfinancování projektu Laboratoř elektrotechnických měření.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), odbor ekonomický (30. 6. 2018),
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0359/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zapojení Kraje Vysočina do společného projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe Kraje Vysočina
a regionů Dolní Rakousko, Grand Est a Tampere dle materiálů ZK-02-2018-95, př. 1, ZK-02-2018-95, př. 2, a ZK-022018-95, př. 3, rozhoduje uzavřít smlouvy s níže uvedenými
partnery dle materiálů ZK-02-2018-95, př. 4, a ZK-02-201895, př. 5: * Vysočina Education, školské zařízení, pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb
školám, příspěvková organizace, Žižkova 1939/20, 586 01
Jihlava, IČ: 75140349, PIC: 947694851 * TAMPERE, ALEKSIS KIVEN KATU 14-16, 33100 TAMPERE, Finland, National ID: 02116752, PIC: 998829080 * LYCEE GENERAL
ET TECHNOLOGIQUE HUGUES LIBERGIER, 55 Rue Libergier, 51100, Reims, France, National ID: 195100359, PIC:
949023169 * Lycée Polyvalent Stéphane Hessel, 8 rue Godart Roger, Post code 51331, France, National ID: 195100680,
PIC: 949554923 * Rectorat de l’académie de Reims, 1 rue navier, 51082 Reims, France, National ID: 175 104 306, PIC:
933425957 * Land Niederösterreich, Landhausplatz 1, 3109
St. Pölten, representing Amt der NÖ Landesregierung, Abt.
Wissenschaft und Forschung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, Austria, National ID DVR: 0059986, PIC: 907064364.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (30. 3. 2018), Vysočina Education, školské
zařízení, pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a středisko služeb školám, příspěvková organizace (30. 3.
2018), termín: 30. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0356/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout finanční dar ve výši 1 750 000 Kč FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01
Jihlava, IČ: 26217350, dle materiálu ZK-02-2018-91, př. 1 *
schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 1 750 000 Kč do rozpočtu kraje
na rok 2018, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 –
Ostatní tělovýchovná činnost, na poskytnutí finančního daru
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., IČ: 26217350.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), odbor ekonomický (30. 6. 2018),
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0357/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhrazuje si rozhodování o poskytování darů obcím do výše
100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání č. 02/18 ze dne 6.
2. 2018, rozhoduje poskytnout dary obcím v celkové výši
10 849 tis. Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 –
Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304), dle materiálu ZK02-2018-92, př. 2, na základě vzorové darovací smlouvy dle
materiálu ZK-02-2018-92, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018), termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0358/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených
s realizací projektu Modernizace výuky technických oborů
dle materiálu ZK-02-2018-93, př. 1, schvaluje převod finančních prostředků ve výši 2 200 779 Kč z Fondu strategických

Usnesení 0360/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok
2017 dle materiálu ZK-02-2018-96, př. 1, a shrnutí výroční
zprávy dle materiálu ZK-02-2018-96, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018), termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0361/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže
a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČ: 26524783,
ve výši 400 000 Kč na jeho činnost * uzavřít veřejnoprávní
smlouvu dle materiálu ZK-02-2018-84, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), odbor ekonomický (30. 6. 2018),
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 3, zdrželi se 3.
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Usnesení 0362/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje sloučit příspěvkovou organizaci Dětský domov, Budkov
1, IČ: 47443014, s příspěvkovou organizací Dětský domov,
Jemnice, Třešňová 748, IČ: 60418516, dnem 1. 7. 2018 dle
materiálu ZK-02-2018-94, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018), termín: 31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Usnesení 0363/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 –
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního
rozvoje, Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z. s.,
se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČ: 70843252, na
realizaci projektu Osvěta Průmyslu 4.0 na Vysočině ve výši
1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2018-97, př. 1 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2018-97, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor regionálního
rozvoje (30. 4. 2018), termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.
Usnesení 0364/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o použití finančních prostředků schválených usnesením
č. 0596/07/2017/ZK ve výši max. 800 000 Kč na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov
uvedených v materiálu ZK-02-2018-98, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor regionálního
rozvoje (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0365/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 –
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního
rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny, dotace obcím
na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2018-99, př. 1, za
podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2018-99, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2018-99, př.
2.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor regionálního
rozvoje (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0366/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje pořídit zkráceným způsobem návrh Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, jejíž obsah je uveden
v materiálu ZK-02-2018-100, př. 1.
odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu
(31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0367/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699
– Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu
ZK-02-2018-101, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu
ZK-02-2018-101, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2018-101, př. 2.
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odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor regionálního
rozvoje (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0368/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotace obcím, svazkům obcí a právnické
osobě z kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda, a § 2321
– Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 59 755 131
Kč dle materiálu ZK-02-2018-102, př. 2 * neposkytnout dotaci obci z kapitoly Zemědělství, § 2321 – Odvádění a čištění
odpadních vod a nakládání s kaly, na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-02-2018-102, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-02-2018-102, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5.
2018), termín: 31. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0369/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace uvedené v materiálu ZK-02-2018-103, rozhoduje podat žádost na MŽP a SFŽP ČR o vyčíslení vratky
z důvodu odstoupení od udržitelnosti projektu Revitalizace
parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina – Ústav sociální péče – Těchobuz dle materiálu ZK-02-2018-103, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (30. 9.
2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0370/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Investujme v sociálních službách 2018
dle materiálu ZK-02-2018-104, př. 1, vyslovuje souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, jmenuje * řídicí
výbor grantového programu Investujme v sociálních službách 2018 ve složení: ČSSD – Veronika Doležalová (HB),
Petr Běhunek (JI), KDU-ČSL – Karel Křivánek (JI), Marie Dudíková (TR), ODS – Martina Bártová (TR), Bohuslava Jílková (JI), KSČM – Karel Dvořák (HB), Kamil Vejvoda
(ZR), SPV – Zdeňka Marková (ZR), Eva Požárová (JI), ANO
2011 – Pavel Řehoř (TR), SPD + SPO – Iva Švehlíková (JI),
Milan Mokrý (ZR) * Martina Vitovského (TR, ANO 2011)
předsedou řídicího výboru grantového programu Investujme
v sociálních službách 2018 * garantem grantového programu
Investujme v sociálních službách 2018 odbor sociálních věcí
a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu
Tvarůžkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor sociálních věcí
(30. 3. 2018), termín: 30. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0371/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program REGIONÁLNÍ KULTURA 2018
dle materiálu ZK-02-2018-105, př. 1, jmenuje * řídicí výbor
grantového programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2018 ve
složení: ČSSD – Marie Kružíková (JI), Milan Stránský (HB),
KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR), Karel Kratochvíl (PE), ODS
– Jaroslav Makovec (PE), Rostislav Novák (TR), KSČM –
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Vojtěch Zeman (PE), Monika Jordánová (JI), SPV – Karolína Koubová (JI), Olga Zachariášová (JI), ANO 2011 – Dana
Babišová (TR), Bohumila Kobrlová (PE), SPD + SPO – Jindřiška Doleželová (JI) * Františka Zítku (ZR, SPD+SPO)
předsedou řídicího výboru grantového programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2018 * garantem grantového programu
REGIONÁLNÍ KULTURA 2018 odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu a zástupcem garanta Ivu Strnadovou 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. 10. 2019), termín: 31. 10. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0372/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018
dle materiálu ZK-02-2018-106, př. 1, jmenuje * řídicí výbor
grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018 ve
složení: ČSSD – Soňa Olivová (TR), Zdeněk Vraspír (ZR),
KDU-ČSL – Antonín Bradáč (ZR), Jan Brožek (PE), ODS –
Václav Klátil (PE), Josef Nedvěd (JI), KSČM – Jaroslav Píša
(JI), Helena Novotná (PE), SPV – Pavel Hájek (PE), ANO
2011 – Ivana Čepičková (JI), Vlastimil Forst (ZR), SPD +
SPO – Ctibor Čepička (JI), Tomáš Sáblík (ZR) * Pavla Pacala (TR, SPV) předsedou řídicího výboru grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018 * garantem grantového
programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 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 řídícího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor regionálního
rozvoje (27. 3. 2018), termín: 27. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0373/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2018 dle
materiálu ZK-02-2018-107, př. 1, jmenuje * řídicí výbor
grantového programu INOVAČNÍ VOUCHERY 2018 ve složení: ČSSD – Vít Šimon (HB), Marie Rubišarová Medová
(JI), KDU-ČSL – David Jarolímek (JI), Petr Kesl (PE), ODS
– Václav Průša (HB), Ludmila Straková (JI), KSČM – Helena Vrzalová (JI), SPV – Martin Mrkos (ZR), Zdeněk Navrátil (ZR), ANO 2011 – Dalibor Pituch (JI), Martin Kukla (PE),
SPD + SPO – Michal Suchý ml. (JI), Tomáš Sáblík (ZR) * Milana Plodíka (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu INOVAČNÍ VOUCHERY 2018 * garantem
grantového programu INOVAČNÍ VOUCHERY 2018 odbor
regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou
s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D.,
s právem poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního
vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor regionálního
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rozvoje (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0374/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program ROZVOJ VESNICE 2018 dle materiálu ZK-02-2018-108, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového
programu ROZVOJ VESNICE 2018 ve složení: ČSSD – Karel Musílek (HB), KDU-ČSL – Tomáš Kučera (ZR), Blanka
Mátlová (JI), ODS – Petra Trnková (HB), Jiří Hormandl (PE),
KSČM – Stanislav Šmíd (JI), Zdeněk Semorád (PE), SPV –
Josef Březka (ZR), Zdeněk Jirsa (JI), ANO 2011 - František
Smažil (ZR), František Novák (PE), SPD + SPO – Ctibor Čepička (JI), Tomáš Sáblík (ZR) * Pavlu Kučerovou (PE, ČSSD)
předsedkyní řídicího výboru grantového programu ROZVOJ
VESNICE 2018, garantem grantového programu ROZVOJ
VESNICE 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 řídícího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (27. 3. 2018), odbor regionálního
rozvoje (27. 3. 2018), termín: 27. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0375/02/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program ODPADY 2018 dle materiálu ZK-022018-109, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
ODPADY 2018 ve složení: ČSSD – Zdeněk Ryšavý (TR), Jaroslav Bártl (JI), KDU-ČSL – Zdeněk Mikeš (PE), ODS –
Jakub John (TR), Martin Kamarád (HB), KSČM – Lenka
Vytisková (PE), Jan Zimmermann (HB), SPV – Martin Malina (PE), Věra Bartuňková (TR), ANO 2011 – Radek Kourek
(JI), Ludmila Řezníčková (ZR), SPD + SPO – Iva Švehlíková
(JI), František Zítka (ZR) * Josefa Homolku (ZR, KDU-ČSL)
předsedou řídicího výboru grantového programu ODPADY
2018 * garantem grantového programu ODPADY 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 (27. 3. 2018), odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2018), termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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