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ČISTÁ VYSOČINA: UKLIZENY JSOU
TŘI TISÍCE KILOMETRŮ SILNIC
V letošním roce se při akci Čistá Vysočina, která
je realizována v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, podařilo zbavit přírodu odpadků
z okolí celkem 2 869 km silnic. Jednalo se jak
o obecní a soukromé komunikace, tak o silnice I.,
II. a III. třídy, od nichž odpadky zdarma v rámci
akce sváží Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Data jsou každoročně získávána z mapy, do
které jsou průběžně pomocí aplikace GIS zaznačovány úseky, jež dobrovolníci uvedou při přihlášení.
„Letošní jubilejní desátý ročník této tradiční akce, kterou pořádá Kraj Vysočina, přilákal
22 tisíc lidí, což je zhruba stejný počet jako v minulých letech. Uklízeli jednotlivci, školy, obce,
komerční firmy, sbory dobrovolných hasičů, ale
například i turisté, sociální služby nebo rodinná
centra,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast
lesního a vodního hospodářství, zemědělství
a životního prostředí.
V letošním roce se podařilo uklidit o 20 kilometrů komunikací více než vloni. Na čistší okolí
silnic se mohou těšit řidiči především na Havlíčkobrodsku a Žďársku. „Při krásném, takřka
letním počasí vyrazily do terénu během dubna
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tisíce lidí, kteří přispěli svou osobní účastí ke
zlepšení našeho společného životního prostředí.
Všem účastníkům patří ještě jednou velké poděkování stejně jako kontaktním osobám na pověřených obcích, Novoříšskému kulturnímu spolku
NOKUS a pracovníkům KSÚS za spolupráci při
organizaci,“ dodal Martin Hyský.
Údaje o počtu svezených tun odpadků budou
k dispozici na přelomu května a června. Vloni
bylo sesbíráno v rámci akce Čistá Vysočina 82
tun odpadků, v roce 2016 dokonce 104 tun. Doufejme, že sestupný trend vydrží a že je v našem
okolí odpadků už o něco méně.
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Oldřich Sklenář,
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 562
e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz
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UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT
Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové
příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu „Učíme
se ze života pro život“. Cílem projektu, který realizuje Kraj Vysočina, je vytvořit
ve školách aktivizující učební klima nezbytné pro roz-
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voj kompetencí žáků na
2. stupni ZŠ a na SŠ v kraji. Do
projektu s rozpočtem téměř 83
milionů korun je zapojeno ve
formě finančního partnerství
31 ZŠ, 33 SŠ a Projektová kancelář Kraje Vysočina. Projekt
je v počtu finančních partnerů
naprosto ojedinělý. Na rozdíl
od ostatních krajů, unikát-

ním způsobem podporuje také
žáky na 2. stupni ZŠ. Školy si
díky němu nakoupí zajímavé
vybavení, aby mohly do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje. Příkladem je
používání stavebnic Merkur,
Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik.
Pokračování na str. 3
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ZLATÁ JEŘABINA LETOS OZDOBÍ VÁNOČNÍ KONCERT
TELČÍSEL A CELKOVOU OBNOVU PIVOVARU
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
15.5. rozhodlo o udělení cen v
anketě Zlatá Jeřabina – Cena
Kraje Vysočina za kulturní
počin roku 2017. Nejvíce hlasů
veřejnost poslala vánočnímu
koncertu TELČísla a celkové
obnově pivovaru v Kamenici
nad Lipou. „Hlasování probíhalo od 1. do 31. března a svůj
hlas zaslalo do obou kategorií
ať už formou tištěného lístku
nebo elektronicky 5 194 hla-

sujících,“ uvedla Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana
pro oblast kultury, památkové
péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.
Vítězové ankety si kromě
diplomu a plakety ve tvaru jeřabiny odnesou během
červnového slavnostního vyhlášení i peněžní prémii
30 000 korun, 20 000 za druhé
místo a 10 000 za třetí místo.

Hlasování v anketě Zlatá jeřabina je tradičně rozděleno
do dvou kategorií – Kulturní aktivita a Péče o kulturní
dědictví. Z došlých nominací vybrala odborná pracovní
skupina do každé z kategorií
vždy 30 kulturních počinů,
kterým následně v průběhu
března posílala veřejnost své
hlasy. Slavnostní vyhlášení
a předání ocenění vítězům se
uskutečnilo 4. června na zám-

ku v Kamenici nad Lipou společně s vyhlášením ankety
Skutek roku. Mediálním partnerem ankety je Český rozhlas Vysočina a webový portál
PROPAMÁTKY.
Iva Strnadová,
odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu
tel.: 564 602 260
e-mail:
strnadova.i@kr-vysocina.cz

Výsledky ankety Zlatá jeřabina
– Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017
Kategorie: Kulturní aktivita
1. místo: počet hlasů: 258
Akce: Vánoční koncert TELČísla/Telč
Ocenění pro: Telčísla, z. s., ZUŠ Telč
Koncert pojatý jako mimořádné společenské setkání s působivým
propojením výtvarného a hudebního umění v tajemství vánočního příběhu ztvárněného čtyřmi stovkami účinkujících. Jediný
bod programu – hudební ztvárnění biblického vánočního příběhu
- přenesli žáci a vyučující výtvarného oboru ZUŠ Telč na rekordní šest metrů dlouhé a dva metry vysoké plátno.
2. místo: počet hlasů: 239
Akce: Santiniho barokní slavnosti/Žďár nad Sázavou
Ocenění pro: Putování za Santinim
Projekt realizovaný u příležitosti 340 let od narození Jana Blažeje Santiniho Aichla připravil spolek Putování za Santinim a představil nejen kultovní stavbu tohoto velikána umístěnou na Zelené
hoře, ale také další mimořádné sakrální stavby po celém regionu.
To vše v kulise barokní hudby.
3. místo: počet hlasů: 202
Akce: Se zlatou růží v erbu/Doupě
Ocenění pro: DS Karla Čapka Třešť, z. s.
Spolupráce spolku a správce hradu Roštejn vyústila v uspořádání divadelních přehlídek zaměřených na zakladatele hradu – pány
z Hradce. Vystoupení bylo zakomponováno do originálních prohlídek hradu a zapojeni do něj byli i návštěvníci – došlo na výuku gotického tance, sledování malířského umění, ukázky receptů
a ochutnávky.

Kategorie: Péče o kulturní dědictví
1. místo: počet hlasů: 274
Akce: Kamenice nad Lipou – Celková obnova pivovaru
Ocenění pro: Pivovar Kamenice, s. r. o.

Dlouho chátrající budova původního kamenického pivovaru je
dnes opět v plné kondici a vaří v ní tisíce hektolitrů originálního
piva. Objekt má ambici stát se centrem zábavy, kultury i odpočinku pro celou rodinu.
2. místo: počet hlasů: 203
Akce: Vojnův Městec – Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Ocenění pro: Městys Vojnův Městec
Poškozená památka se loni dočkala kompletního zrestaurování i díky podpoře Kraje Vysočina. 19. května byla socha vysvěcena a stala se opět symbolem a patronem městyse
a dalších generací.
3. místo: počet hlasů: 182
Akce: Polná – Restaurování varhan v kostele Nanebevzetí
Panny Marie
Ocenění pro: Římskokatolická farnost Polná
Královský nástroj sestrojil v roce 1708 varhanář Jan David Sieber. V současnosti patří k největším dochovaným varhanám vyrobeným v českých zemích. Byly silně napadeny
dřevokazným hmyzem, byly zchátralé a poničené. Kvůli návratu
k původnímu ladění musely být všechny píšťaly znovu nastaveny
na svou správnou délku.
V letošním roce bylo uděleno i Čestné uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jany Fischerové za významný přínos v oblasti
hmotného kulturního dědictví za rok 2017. Oceněným počinem se
stala Obnova rytířského sálu včetně restaurování nástěnných maleb na zámku ve Velkém Meziříčí. Anketa Zlatá jeřabina byla letos vyhlášena po čtrnácté.
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ZNÁME OCENĚNÉ V ANKETĚ SKUTEK ROKU 2017
Na začátku letošního roku vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje
Vysočina už devátý ročník ankety Skutek roku, která se snaží ocenit dobrovolné skutky
a projekty, jež v roce 2017
nejvíce přispěly k rozvoji regionu. V průběhu března rozhodla veřejnost o čtyřech
vítězných jménech fyzických

osob, odborná porota pak přidala dalších pět oceněných
právnických subjektů. „Cílem této ankety je upozornit
na jedinečné aktivity, které
dobrovolníci nebo organizace
vykonali pro rozvoj Vysočiny
bez ohledu na svůj volný čas
nebo vlastní prospěch,“ uvedl
radní Kraje Vysočina a politik

Projektu Zdravý Kraj a MA21
Martin Hyský. Výsledky ankety Skutek roku 2017 dnes na
svém zasedání potvrdilo krajské zastupitelstvo.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání oceněné ve formě unikátního kovaného šneka
se uskutečnilo v pondělí 4.
června 2018 na zámku v Ka-

menici nad Lipou společně
s vyhlášením výsledků ankety Zlatá jeřabina – Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin
roku 2017.
Josef Loveček,
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 564
e-mail:
lovecek.j@kr-vysocina.cz

Výsledky ankety Skutek roku 2017:
FYZICKÉ OSOBY:

PRÁVNICKÉ OSOBY:

Sociálně-zdravotní oblast
Petra, Ludmila, Markéta, Pavla, Lenka Roháčkovy a Tereza
Limlová – Pořádání charitativního běhu FreeRun

Sociálně-zdravotní oblast
Obec Malá Losenice – Sbírka pro léčbu a rehabilitaci čtyřleté
Natálky Urbanové

Životní prostředí
Jana Kotoučková – Dlouholeté aktivity pro zachování krajiny
Vysočiny

Ekonomická oblast
EKOVYSOČINA, s. r. o. – Vytváření pracovních míst pro
osoby se zdravotním znevýhodněním

Volný čas dětí a mládeže
Lenka Pospíchalová – Dlouholeté vedení divadelní činnosti
dětských ochotníků

Životní prostředí
Královská stezka, o. p. s. – Čistá řeka Sázava

Poradenství, osvěta, vzdělávání
Petr Špaček – Zajištění akce Dny medu v Cidlině

Poradenství, osvěta, vzdělávání
Spolek Epigram – (Motanice) – Projekt Pletená stezka
Volný čas dětí a mládeže
KČT Třebíč – pochod Pohádková Třebíč

UČÍME SE ZE ŽIVOTA
PRO ŽIVOT
Pokračování ze str. 1
Školy si také budou moci pořídit moderní vybavení, měřicí
sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších
ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy. Projekt
s vizí otevřené školy nezapomíná na rodiče, zřizovatele a veřejnost, kteří by se prostřednictvím projektu měli dozvědět
více o tom, co je možné pro zajímavější a přitažlivější výuku.
Realizace projektu skončí 31. 12. 2020 a jeho financování je
zajištěno z OP VVV, státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina.
Jana Hadravová,

odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 564 602 977
e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

Badatelské centrum Gymnázia Žďár nad Sázavou.
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VYSOČINU I NADÁLE TRÁPÍ SUCHO
„Teplejší zima, podprůměrné srážky, k nimž se přidal velice teplý duben, jsou hlavními příčinami současných projevů
sucha. Suchu v letních měsících či na konci léta jsme již víceméně přivykli, ale na květen se jedná o nezvyklý extrém.
Problematika sucha je tak v posledních letech skloňována
stále častěji, a proto Kraj Vysočina dopadům dlouhodobého
sucha a s ním spojenému nedostatku vody věnuje již dlouhou
dobu zvýšenou pozornost“ uvedl radní Kraje Vysočina pro
oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský.
Menší sněhová pokrývka letošní zimy dostatečně nedoplnila vláhový deficit v půdě z předchozích let, a ten se tak dále
prohlubuje. Vždyť ani v jednom měsíci letošního roku nenapršelo na Vysočině alespoň tolik, jako je dlouhodobý průměr.
V únoru, březnu i dubnu to nebylo ani 50 % průměru a jen za
tyto tři měsíce chybí v naší krajině asi 70 mm srážek. Průměrná teplota v dubnu bývá 7,4 stupňů Celsia, během letošní
ho dubna však teplota v našem kraji dosáhla extrémního průměru 12,5 stupně. Letošní duben tak bude jedním z nejteplejších v historii měření. Přes srážkově vydatnější květen je
situace nepříznivá i ve srovnání s předchozími suchými roky
2015 až 2017, kdy celkový deficit srážek na území kraje dosáhl téměř 300 mm.
Sucho se projevuje ve všech podobách a negativně ovlivňuje hydrologický režim v přírodě i širokou škálu lidských
činností. V Kraji Vysočina většina vodních toků aktuálně
dosahuje podnormálního stavu vody. Po dešti dojde k přechodnému zlepšení stavu, pak se však rychle hladiny vracejí
k nízkým hodnotám. Přehrady dokážou situaci na významných vodních tocích zlepšit, na menších tocích je však situace
místy velice nepříznivá. Nižší vydatnost vykazují mělké lokální zdroje podzemních vod, které nejsou ve většině případů schopny překlenout delší období sucha. „Na území našeho
kraje mají každoročně větší či menší problém s množstvím
nebo kvalitou dodávané vody desítky obcí. Půdní sucho pak
způsobuje starosti zemědělcům, zahrádkářům či lesníkům.

Proto si dovoluji požádat obyvatele našeho kraje i právnické
osoby o hospodárné nakládání s povrchovými i podzemními
vodami“ uvedl radní Martin Hyský.
Možnosti kraje i krajského úřadu při řešení této problematiky sucha a nedostatku vody jsou velmi omezené. Přesto
již v roce 2016 hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek inicioval zřízení pracovní skupiny jako svého poradního orgánu k řešení dopadů dlouhodobého sucha. Výstupem činnosti
skupiny jsou Doporučení pro obce a obecní úřady Kraje Vysočina k možnému postupu v případě nedostatku vody a Návrh krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření,
která by měla napomoci snížení dopadů sucha a nedostatku
vody na území kraje. Kraj Vysočina taktéž v letošním roce
uspořádal pro obce seminář, který navázal na dotazníkovou
kampaň, provedenou ve vztahu k návrhům možných opatření ke zlepšení zadržování vody v krajině na přelomu loňského a letošního roku u všech obcí v kraji. Veškeré materiály
k problematice sucha jsou zveřejněny na webových stránkách
kraje v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství ve složce Oddělení vodního hospodářství.
Kraj Vysočina zároveň na problematiku sucha zareagoval
úpravou svých dotačních titulů v oblasti vodního hospodářství a navýšením alokace finančních prostředků, kdy nově
spolufinancuje hydrogeologické průzkumy nebo průzkumné
vrty. Vzhledem k velkému zájmu obcí však již byly v letošním roce vyčerpány veškeré finanční prostředky Kraje Vysočina poskytované do oblasti vodního hospodářství, a to jak
na projektovou přípravu, tak na samotnou realizaci vyčerpány. Vyhlášení obdobně zaměřených dotačních titulů předpokládáme i v příštím roce, je proto důležité, aby žadatelé
věnovali v dostatečném předstihu pozornost připravenosti
svých akcí.
Martin Drápela,
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 207
e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz

NEZPRACOVANÉ POLOMY OHROŽUJÍ NAŠE LESY
Od vichřice Herwart se přes
Vysočinu přehnal několikrát
bořivý vítr. Polomy vzniklé
v lesích zůstaly na mnohých
místech v lesích doposud nezpracované a staly se obrovským nebezpečím. Jejich
pozdní zpracování může být
doslova pohromou, protože na nich hrozí namnožení
kůrovců. „Ten, kdo doposud
tuto nahodilou hmotu nezpracoval, vystavil lesy vlastní,
ale i sousedů významnému
ohrožení. Je nezbytné, aby
byly vývraty a zlomy ihned

z lesa odvezeny ke zpracování či – pokud to není možné –
na místě asanovány. Může se
tak stát buď chemicky, nebo
mechanicky – odkorněním,“
uvedl Martin Hyský, radní
Kraje Vysočina pro oblast
lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního
prostředí.
Není možné, aby ten, kdo
nemá možnost ihned z lesa
dřevo z polomů odvést pro
vlastní využití, případně prodej, tento závažný problém
neřešil. Jeden nezpracovaný

strom může znamenat vznik
kůrovcového kola o velikosti
až desítek stromů. Je to obrovská hrozba, která existuje a může zničit doposud
„zdravý“ les. Rozmnožením
kůrovce v prozatím bezproblémovém lese může vést ke
zničení lesa v širokém okolí,
k vývratům či zlomům. Nyní
je období, které může rozhodnout o osudu nemalé výměry lesů.
Pro snadnější asanaci na místě je vhodné strom odvětvit,
rozmanipulovat – rozřezat

na kratší sekce – a ošetřit ze
všech stran vhodným insekticidem či ze všech stran provést odkornění. Správnost
postupu je třeba konzultovat
s příslušným odborným lesním hospodářem.

Jiří Bartoš,
odbor životního prostředí
a zemědělství
tel.: 564 602 264
e-mail:
bartos.j@kr-vysocina.cz
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Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje
dle § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních
samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici:

právnička/právník

odboru kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava
Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá
tel.: 564 602 106
e-mail:
placha.e@kr-vysocina.cz
Pro podání přihlášky můžete
využít formulář umístěný na
www.kr-vysocina.cz → Volná
pracovní místa → Pracovní
místa pro zaměstnavatele Kraj
Vysočina (se zařazením do
krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se
uchazečům nevrací, je možné
si je osobně vyzvednout do 30
dnů po ukončení výběrového
řízení na oddělení řízení
lidských zdrojů, kancelář
B – 2.21. Nevyzvednuté
přílohy přihlášky budou
skartovány.
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Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu oboru právo
• znalost právních předpisů z oblasti kultury a památkové péče
•	orientaci v systému veřejné správy ČR, problematice územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
• vysokou úroveň ústního i písemného projevu
• schopnost koncepčního, logického a analytického myšlení
• organizační a komunikační schopnosti, smysl pro týmovou práci
• flexibilitu, schopnost učit se nové věci a řešit problémy
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, rozhodnost a odpovědnost
• dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)
Výhodou:
• zkušenosti z oblasti veřejné správy
• praktické zkušenosti s aplikací výše uvedených právních předpisů
•	řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu
svěřených pracovních činností
Nabízíme:
• pozici vhodnou i pro absolventy
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost zahájení pracovního poměru – ihned
• plný pracovní úvazek
•	11. 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 platu1)
•	trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
Uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost2)
• 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 29. 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.

1) Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
2)	Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, jež je cizí/m
státní/m občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.

číslo 6/2018
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PROSTORY PRAŽSKÉHO METRA
ZDOBÍ PREZENTACE ŠESTI MĚST VYSOČINY
Že Vysočina rozhodně stojí za
návštěvu po celý měsíc květen,
připomínají prosvětlené reklamní grafiky, takzvané city
lighty, v prostorách pražského
metra a jeho nejbližším okolí.
Města s památkami UNESCO
– Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou, a navíc také krajská Jihlava, Nové Město na Moravě
a Bystřice nad Pernštejnem,
za nemalé finanční spoluúčasti
krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism propagují atraktivity Vysočiny a lákají
k objevení našeho jedinečného
a čistého regionu.
Kampaň, která zahrnuje na
94 ploch, potrvá do 28. května. „V minulém roce jsme podobně úspěšnou kampaň cílili
na baroko, letos jsme se zaměřili na největší atraktivity našich partnerů – měst, jež se

rozhodla do propagace zapojit,“ prozradil ředitel Vysočina
Tourism Tomáš Čihák, jehož
organizace má zajištění kampaně na starosti. Pražany, ale
i turisty, kteří v květnu navštíví Prahu, tak láká pohádkové centrum Telče, bazilika
sv. Prokopa v Třebíči, poutní
kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře ve Žďáře nad
Sázavou, ale také singletracky v novoměstské Cyklo aréně Vysočina nebo vírská Via
Ferrata. Jihlava zve do Domu
Gustava Mahlera a na hudební
festival Mahler – Jihlava 2018.
Kampaň propojuje červený point a „čistota“.
Šest partnerů, šest výjimečných fotografií a šest motivů spojuje do jedné kampaně
červený point s logem Vysočina, který známe z online map

a jenž je pro letošní rok hlavním grafickým prvkem, který
spojuje veškeré výstupy marketingové komunikace Vysočina Tourism. „Vysočina je
jedinečná svou čistotou, jež se
odráží v přírodě, v autentičnosti a v jižnější a východnější
části kraje také v jedinečném
folkloru; proto pracujeme a doslova podtrhujeme přídavné
jméno čistý, a to v nejrůznějších významech,“ doplnila myšlenku Monika Brothánková
z Vysočina Tourism.
Krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism letos
oslaví deset let svého fungování. Dlouhodobě koordinuje
spolupráci partnerů v cestovním ruchu na Vysočině a systematicky propaguje turistickou
nabídku Vysočiny. Letos její
pracovníci prezentovali atrak-

tivní nabídku Vysočiny na deseti českých i zahraničních
veletrzích, tradičně připravují letní a zimní vydání e-Turistických novin Vysočiny,
tištěný turistický magazín,
účastní se významných sportovních i kulturních událostí,
spravují turistický portál www.
region-vysocina.cz, zajišťují
činnost filmové kanceláře Vysočina Film Office a kanceláře
pro podporu konferenční turistiky Vysočina Convention Bureau, organizují takzvané press
tripy pro novináře a výhledově
se plánuje i zavedení turistické
karty Vysočiny.
Monika Brothánková,
Vysočina Tourism
e-mail:
monika.brothankova@vysocinatourism.cz

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KNIHU
ŠANCE PRO REGIONÁLNÍ AUTORY A NAKLADATELE
I v letošním roce bude soutěž O nejkrásnější knihy jednou
z doprovodných akcí Podzimního knižního veletrhu, který se
bude konat ve dnech 5. a 6. října 2018 v Havlíčkově Brodě.
Kraj Vysočina na něm letos už posedmé udělí cenu s názvem
Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Cena je
určena knihám, jež jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově
a tematicky, a není podmínkou, aby jejich nakladatelé nebo
autoři měli sídlo v Kraji Vysočina. Cena je spojena s částkou 60 000 Kč, přičemž polovinu získá autor a polovinu nakladatel.
Do soutěže mohou být přihlášeny knihy vydané od září 2017
do 5. září 2018. Tituly mohou být oceněny dokonce hned dvakrát – cenou Kraje Vysočina a také cenou čtenářů Krajské
knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočiny. Český rozhlas Vysočina věnuje výherci propagaci ve vysílání formou rozhovoru, zatímco hlasující budou odměněni
vstupenkami na veletrh. Informace o přihlášených knihách
budou vyvěšeny na webových stránkách Krajské knihovny
Vysočiny, bude o nich informováno ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina a čtenáři (nebo posluchači) budou moci svým
hlasováním vybrat tu, která je nejvíc zaujme.
Tak jako v předchozích letech bude i letos město Havlíčkův

Brod udělovat cenu za nejkrásnější knihu veletrhu. Do této
kategorie budou zahrnuty jak knihy beletristické, tak populárně naučné a naučné. Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., opět
udělí cenu za nejkrásnější dětskou knihu.
Knihy k ocenění bude vybírat odborná porota složená z pracovníků kulturních subjektů působících v Kraji Vysočina.
Zájemci o přihlášení do soutěže mohou své knihy zasílat ve dvou výtiscích do 6. září 2018 na adresu: Krajská
knihovna Vysočiny, Miroslava Dobrovolná, Havlíčkovo nám.
87, 580 01 Havlíčkův Brod, e-mail dobrovolna@kkvysociny.
cz, tel. 569 400 494.
Ceny za nejkrásnější knihy 28. Podzimního knižního veletrhu budou vyhlášeny na slavnostním večeru v první den veletrhu v pátek 5. října 2018 ve 20 hodin v sále Staré radnice
v Havlíčkově Brodě.

Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
tel.: 564 602 382
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

číslo 6/2018

ZPRAVODAJ

strana 7

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 03/2018 konaného dne 15. 5. 2018
Usnesení 0376/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 15. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0377/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr.
Jaromíra Paříka a Ing. Josefa Pavlíka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2018.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 15. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0378/03/2018/ZK ¬– Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor sekretariátu hejtmana (15. 5. 2018), termín: 15. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0379/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: grémium ředitele (15. 5. 2018), termín: 15. 5.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0380/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši
6 170 224 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení
jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice dle materiálu ZK-03-2018-04, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2018-04,
př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení
kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana –
dobrovolná část, o částku 6 170 224 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
6 170 224 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2019), termín: 30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0381/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, dotaci obcím v celkové výši
4 300 500 Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO
obcí dle materiálu ZK-03-2018-05, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2018-05,
př. 3, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární
ochrana a IZS spočívající ve zvýšení § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 Kč při současném snížení
§ 5529 – Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného
systému o částku 500 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0382/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-032018-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (15. 5. 2018), termín: 15. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0383/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od
příspěvkových organizací (ORG 352240) o částku 31 370 823
Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici
Třebíč, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do
NMR a převedení této částky do Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: rada kraje (31. 5. 2018), odbor zdravotnictví
(31. 5. 2018), odbor ekonomický (31. 5. 2018), termín: 31. 5.
2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0384/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a §
3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351
– Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
o částku 9 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901
– Nespecifikované rezervy o částku 9 000 000 Kč * zvýšení
závazného ukazatele Investiční příspěvek na rok 2018 o částku
9 000 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí pracoviště přípravy cytostatik.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor zdravotnictví
(31. 12. 2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2018), termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0385/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden–březen 2018 dle materiálu ZK-03-201809, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor ekonomický
(30. 4. 2018), termín: 15. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0386/03/2018/ZK ¬– Zastupitelstvo kraje rozhoduje* převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-10,
př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota * nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-201810, př. 2, z vlastnictví obce Salačova Lhota do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1700 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
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dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 4 * dodatek č. 1701 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2018), termín: 31. 8.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0387/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-11, př. 1,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv, schvaluje dodatek č. 1702 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032018-11, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2018), termín: 31. 8.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0388/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-12, př. 1, v k. ú. Lukavec u Pacova z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Státní pozemkový
úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, do vlastnictví
Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0389/03/2018/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 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0390/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-032018-14, př. 1, z vlastnictví městyse Bobrová do vlastnictví
Kraje Vysočina * nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 3, z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví Kraje Vysočina * převést darem pozemky v rozsahu dle
materiálu ZK-03-2018-14, př. 2, a část silnice II/388 ve staničení 24,140–24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č. 2673/6 a par. č. 2681/6 v k. ú. Horní Bobrová
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-201814, př. 4, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole, schvaluje * dodatek č. 1703 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 5 * dodatek č. 1704 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 6, si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o převodu části silnice II/388 ve staničení 24,140–24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č. 2673/6 a par. č.
2681/6 v k. ú. Horní Bobrová.
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odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0391/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * nabýt koupí pozemek par. č. 5671/40 – ostatní plocha, silnice, o výměře 8 m 2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví firmy
BOSCH DIESEL, s. r. o., se sídlem Pávov 121, 586 01 Jihlava, IČ: 46995129, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu
4 000 Kč * nabýt koupí dle GP č. 6763-123/2015 nově oddělený pozemek par. č. 5662/300 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m 2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví firmy
Moravia Lacto, a. s., se sídlem Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava, IČ: 49969897, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu
14 300 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0392/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 140/7 o výměře 28 m 2 , par. č.
1535/2 o výměře 232 m 2 , par. č. 1535/3 o výměře 90 m 2 , par. č.
1535/4 o výměře 96 m 2 , par. č. 1552/7 o výměře 66 m 2 , par. č.
1552/9 o výměře 72 m 2 , par. č. 1552/11 o výměře 20 m 2 a par.
č. 1552/12 o výměře 20 m 2 z vlastnictví í Kraje Vysočina do
vlastnictví městyse Vladislav, schvaluje dodatek č. 1705 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2018), termín: 31. 7.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0393/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce
a Statutárním městem Jihlava na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na stavební objekty SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii, SO 127
Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace
v km 4,833–4,915 silnice II/602, SO 151 Polní cesta II, SO
152 Polní cesta III, SO 153 Polní cesta IV, SO 154 Polní cesta
V, SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO 205 Most
přes silnici II/602 v km 1,269, SO 382 Meliorační potok v km
3,500, vybudované v rámci stavby II/602 Jihlava – JV obchvat,
podle materiálu ZK-03-2018-17, př. 1, si vyhrazuje v souladu
s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o uzavření budoucí
smlouvy darovací na převod pozemních komunikací vybudovaných v rámci stavby II/602 Jihlava – JV obchvat jako stavební objekty SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii,
SO 127 Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace v km 4,833–4,915 silnice II/602, SO 151 Polní cesta II,
SO 152 Polní cesta III, SO 153 Polní cesta IV, SO 154 Polní
cesta V, SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO 205
Most přes silnici II/602 v km 1,269 a stavebního objektu SO
382 Meliorační potok v km 3,500.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 6/2018

ZPRAVODAJ

Usnesení 0394/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitost
mezi Sdružením Krajina na straně budoucího prodávajícího
a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího na převod
části pozemku par. č. 929/4 v rozsahu cca 33 m 2 v k. ú. Sněžné
na Moravě za kupní cenu 100 Kč/m 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), odbor dopravy
a silničního hospodářství (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0395/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-201819, př. 1, z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje
Vysočina * převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK03-2018-19, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
města Humpolec, schvaluje * dodatek č. 1706 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-19, př. 3 * dodatek č. 1707
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-19, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0396/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dohodu o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 23. 11. 2012 na základě usnesení č.
0445/05/2012/ZK mezi městysem Bobrová a Krajem Vysočina
z důvodu nerealizace stavby rodinného domu na par. č. 490/1
v k. ú. Horní Bobrová pro akci Transformace USP Křižanov II.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 5. 2018), termín: 31. 5.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0397/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice smlouvu
o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Brtnice zaváže po realizaci stavby Zastávka IDOS Brtnice darovat část pozemku KN par. č. 2248/2, zastavěného zastávkovým zálivem,
do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto
část pozemku přijmout do svého vlastnictví * uzavřít mezi
Krajem Vysočina a městem Brtnice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci
stavby Zastávka IDOS Brtnice darovat části pozemků KN par.
č. 2158/1 a par. č. 2158/10, zastavěných chodníkem, do vlastnictví města Brtnice a město Brtnice se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2018), termín: 31. 8.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0398/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 2721/38 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 41 m 2 a par. č. 2721/39 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 35 m 2 vzniklé dle GP č. 3858119/2017, vše v k. ú. a obci Nevcehle, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle, schvaluje dodatek č. 1708
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-22, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2018), termín: 31. 7.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0399/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 1509/40 o výměře 596 m 2 ,
oddělený geometrickým plánem č. 414-426/2017 z pozemků
par. č. 1509/40 a par. č. 1509/45 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín, schvaluje dodatek č. 1709 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-201823, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0400/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci
Kozlov dle materiálu ZK-03-2018-24, př. 1, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Kozlov, schvaluje dodatek č. 1710
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0401/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 1911/12 o výměře 129 m 2 v k.
ú. a obci Strážek z vlastnictví městyse Strážek do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1711 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0402/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * dodatek č. 1712 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK03-2018-26, př. 1 * dodatek č. 1713 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2018-26, př. 2 * dodatek č. 1714 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 3 * dodatek č.
1715 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př.
4 * dodatek č. 1716 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032018-26, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (15. 6. 2018), termín: 15. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0403/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina u pozemku par. č. 2190 v k. ú. a obci Nové Veselí.
odpovědnost: odbor majetkový (15. 5. 2018), termín: 15. 5.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 6/2018

ZPRAVODAJ

Usnesení 0404/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout
o darování pozemní komunikace – vyřazené silnice III/3791a,
rozhoduje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví města Velká Bíteš * pozemní komunikaci – vyřazenou silnici III/3791a včetně všech součástí a příslušenství *
pozemky par. č. 128, ostatní plocha ¬– silnice, o výměře 846
m 2 , par. č. 3007/13, ostatní plocha – silnice, o výměře 1 716
m 2 a par. č. 3011/33, ostatní plocha – silnice, o výměře 1 444
m 2 , všechny v k. ú. Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství, schvaluje dodatek č. 1717 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2018-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2018), termín: 31. 7.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0405/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1718 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032018-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0406/03/2018/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/3531 vyřazené ze silniční sítě včetně všech součástí a příslušenství,
rozhoduje převést darem těleso pozemní komunikace – bývalou silnici III/3531 vyřazenou ze silniční sítě včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1446/2 o výměře 5 159 m 2
v k. ú. a obci Velký Beranov touto silnicí zastavěný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velký Beranov, schvaluje dodatek č. 1719 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032018-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0407/03/2018/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 (22. 5. 2018), termín: 22. 5.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0408/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2018-33,
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.
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Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0409/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést pozemek par. č. 474/5 o výměře 23 m 2 v k.
ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, za kupní cenu 750 Kč/m 2 s tím, že
kupující uhradí náklady za znalecký posudek ve výši 1 000
Kč, schvaluje dodatek č. 1720 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-34, př. 1.
odpovědnost: dbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0410/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. st. 149 – zastavěná plocha
a nádvoří – o výměře 18 m 2 , jehož součástí je stavba bez čp/
če, garáž a pozemek par. č. 136/1 – zahrada o výměře 3 727
m 2 , vše v k. ú. a obci Těchobuz, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví obce Těchobuz, včetně zřízení věcného práva
předkupního k pozemku par. č. 136/1 – zahrada v k. ú. a obci
Těchobuz na dobu určitou, a tedy deset let, a za kupní cenu ve
výši 1 Kč ve prospěch Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 20
Zřizovací listiny Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-35, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0411/03/2018/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 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0412/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky uvedené v materiálu ZK-03-201837, př. 1, z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv dle materiálů ZK-03-2018-37, př.
2, a ZK-03-2018-37, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0413/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 434/7 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 594 m 2 v k. ú. a obci Ujčov z vlastnictví obce Ujčov
do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 6/2018

ZPRAVODAJ

Usnesení 0414/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky st. par. č. 1022/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 488 m 2 , st. par. č. 1021/1 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 389 m 2 , par. č. 47/16 – ost. plocha,
zeleň, o výměře 229 m 2 a par. č. 47/19 – ost. plocha, zeleň,
o výměře 41 m 2 , vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 22 Zřizovací listiny Akademie – Vyšší
odborné školy, Gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2018-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0415/03/2018/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. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0416/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejíž znění bude
řešit úplatné nabytí pozemků dle GP č. 1104-27/2017 par. č.
187/46 o výměře 649 m 2 , par. č. 187/47 o výměře 200 m 2 , par.
č. 1311/9 o výměře 739 m 2 , par. č. 1311/13 o výměře 416 m 2
a par. č. 1311/14 o výměře 1 210 m 2 v k. ú. Měřín za kupní cenu
ve výši 2 249 800 Kč + 472 458 Kč DPH, tzn. celkem 2 722 258
Kč, z vlastnictví městysu Měřín se sídlem Náměstí 106, 594 42
Měřín, IČ: 00294799, do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci
projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. s platností na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019, dle materiálu ZK03-2018-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), odbor sociálních
věcí (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0417/03/2018/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. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0418/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/15219, rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce
a obcí Lhotice na straně budoucího obdarovaného na převod
silnice III/15219 včetně součástí a příslušenství a pozemků
par. č. 826/7 – ost. plocha, silnice, o výměře 2 768 m 2 a části pozemku par. č. 826/5 – ost. plocha, silnice, zastavěného tě-
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lesem silnice III/15219 v k. ú. Lhotice u Jemnice z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lhotice.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2018), termín: 31. 7.
2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0419/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 14. 2.
2018 mezi Krajem Vysočina na straně prodávajícího a společností B.R.A. Technology, IČ: 02337100, se sídlem Studánková
514, Újezd, 149 00 Praha 4, na straně kupujícího dle materiálu
ZK-03-2018-80, př. 4.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor majetkový (15. 5.
2018), termín: 15. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0420/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 15 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné
školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu
ZK-03-2018-81, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (1. 6. 2018), termín: 1. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0421/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina (včetně jejího šířkového uspořádání) dle materiálu ZK-03-2018-42, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 5.
2018), termín: 15. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0422/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS
Zlín, a. s., dle materiálu ZK-03-2018-43, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0423/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dopravní optimalizaci a tarifní integraci pod názvem Veřejná
doprava Vysočiny, a tedy jízdní řády v linkové a drážní dopravě, vzorové oběhy vozidel v linkové dopravě a jejich rozdělení
do oblastí dle materiálu ZK-03-2018-44, př. 1, ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit kroky vedoucí
k vypsání veřejné zakázky na linkové dopravce se členěním
dle rozdělených oblastí v materiálu ZK-03-2018-44, př. 1, pověřuje odbor dopravy a silničního hospodářství prováděním
drobných úprav v návrzích jízdních řádů uvedených v materiálu ZK-03-2018-44, př. 1, z dopravně technologických důvodů.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Usnesení 0424/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převzít ručitelské závazky Kraje Vysočina za závazky Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, jak je
uvedeno ve Smlouvě č. 566S/2018, souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě č. 566S/2018, kterým se zvýší částka příspěvku
ze SFDI o 358 414 000 Kč za podmínek uvedených v Pravidlech
pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018.
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odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0425/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek, v souladu se zásadami
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-46, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK03-2018-46, př. 3 * neposkytnout dotace z kapitoly Kultura,
§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek, v souladu
se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-201846, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Usnesení 0426/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek, v souladu se zásadami
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-47, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-032018-47, 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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0427/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017
dle materiálu ZK-03-2018-48, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu (31. 8. 2018), odbor ekonomický (31. 8. 2018), termín:
31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0428/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2018 žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-03-2018-49, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-49, př. 3 * neposkytnout dotace v rámci grantového programu Památkově
chráněná území 2018 žadatelům uvedeným v materiálu ZK03-2018-49, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0429/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotace v rámci grantového programu
CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018 žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-03-2018-50, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-50,
př. 3 * neposkytnout dotace v rámci grantového programu
CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018 žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-03-2018-50, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0430/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČ: 00404454,
dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2018-51, př.
2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-032018-51, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve
zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, o částku
500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0431/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, provozovatelům turistických informačních center dle
materiálu ZK-03-2018-52, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2018-52, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu (15. 5. 2018), odbor ekonomický (15. 5. 2018), termín:
15. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0432/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o partnerství dle materiálu ZK-03-2018-53,
př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (30. 6. 2018), termín:
30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0433/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1, schvaluje pro financování sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb
dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1, ve stejném rozsahu jako
u ostatních služeb téhož druhu podmínku zvýšení souhrnné dotace MPSV, vyhrazuje si právo v případě nedostatečné
souhrnné dotace MPSV financovat sociální služby a navýšené kapacity sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2018-54, př.
1, ve snížené míře, rozhoduje o nezařazení sociálních služeb
a požadavků na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-032018-54, př. 2, schvaluje stanoviska k jednotlivým žádostem,
stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálů ZK-032018-54, př. 1, a ZK-03-2018-54, př. 2, jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, ukládá
odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť
sociálních služeb v Kraji Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016–2018 dle
materiálu ZK-03-2018-54, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor sociálních věcí
(31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0434/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací
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platby) dle materiálu ZK-03-2018-55, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor sociálních věcí
(31. 12. 2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0435/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší nominaci Ing. Josefa Pavlíka jako člena Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina, nominuje
za Kraj Vysočina Ing. Martina Kuklu členem Regionální stále
konference pro území Kraje Vysočina.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2018), termín: 15. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0436/03/2018/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-03-2018-57, př. 1, za podmínek
uvedených v materiálu ZK-03-2018-57, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2018-57, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0437/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-58, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-58, př. 4 * neposkytnout
dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-032018-58, př. 5.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0438/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže
SKUTEK ROKU 2017 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2018-59, př. 1, a právnickým osobám uvedeným
v materiálu ZK-03-2018-59, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2018), termín: 15. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0439/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1 650 000 Kč
na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů Revitalizace
EVL Hodíškovský rybník dle materiálu ZK-03-2018-60, př. 1,
Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře dle materiálu ZK03-2018-60, př. 2, a Revitalizace koryta Pstružného potoka dle
materiálu ZK-03-2018-60, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2019), termín: 15. 5. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0440/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-61, př. 1 * uzavřít smlouvy o poskytnutí
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dotace dle materiálu ZK-03-2018-61, př. 2, bere na vědomí *
podpořené projekty radou kraje dle materiálu ZK-03-2018-61,
př. 3 * nepodpořené projekty radou kraje dle materiálu ZK-032018-61, př. 4.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2018), termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0441/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá
voda 2018 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK03-2018-62, př. 1 * neposkytnout dotace v rámci grantového
programu Čistá voda 2018 žadatelům, na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-03-2018-62, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2018-62, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6.
2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0442/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231
– Základní umělecké školy, v celkové výši 300 000 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých
škol dle materiálu ZK-03-2018-63, př. 4, tabulka 4b * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-63, př. 5 *
neposkytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní
umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231
– Základní umělecké školy, v celkové výši 230 400 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých
škol dle materiálu ZK-03-2018-63, př. 4, tabulka 4d.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018),
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0443/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách – modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků
– cizinců z třetích zemí v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK03-2018-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (15. 5. 2018),
termín: 15. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0444/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ve výši 450 000 Kč
společnosti PRO – HOCKEY Cz., s. r. o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 25062689 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-65, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), odbor ekonomický (30. 9. 2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0445/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč společnosti PRO
– HOCKEY Cz., s. r. o., se sídlem Českomoravská 2420/15,
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Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 25062689 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-66, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019), odbor ekonomický (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0446/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce
2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ v celkové výši 1 566 018 Kč organizacím uvedeným
v materiálu ZK-03-2018-67, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2018), odbor ekonomický (31. 5. 2018), termín: 31. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0447/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-68, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům na
projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-68, př. 2 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2018-68, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2019),
termín: 31. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0448/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-69, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
dle materiálu ZK-03-2018-69, př. 2 * neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-69, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019),
termín: 30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0449/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy, o částku 6 mil. Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 6 mil. Kč za účelem pořízení vybavení pro
novou budovu B Střední průmyslové školy Třebíč.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0450/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina
a městem Telč dle materiálu ZK-03-2018-71, př. 1 * uzavřít
smlouvu o poskytnutí dotace městu Telč dle materiálu ZK-032018-71, př. 2 * převést darem * pozemek par. č. 609/6 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 3 895 m 2 ,
jehož součástí je stavba hřiště a stavba hřiště umělého povrchu pro skok vysoký * pozemek par. č. 609/7 – ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 240 m 2 , jehož součástí je stavba běžecké dráhy * pozemek par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 , jehož součástí je objekt
občanské vybavenosti bez č. p./č. e., včetně součástí a příslu-
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šenství, vše v k. ú. a obci Telč, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví města Telč, schvaluje dodatek č. 19 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
dle materiálu ZK-03-2018-71, př. 4.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 6. 2018), odbor majetkový (30. 6. 2018), termín:
30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0451/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít partnerské smlouvy v rámci projektu Učíme se ze života
pro život, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s partnery uvedenými v materiálu ZK-03-2018-72, př. 1, dle
vzoru uvedeného v materiálu ZK-03-2018-72, př. 2, a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle
vzoru uvedeného v materiálu ZK-03-2018-72, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018),
termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0452/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere
na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých
výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-03-2018-73, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce,
dle materiálu ZK-03-2018-73, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (15. 5. 2018),
termín: 15. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0453/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * převod finančních prostředků z Fondu strategických
rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy
pro pracoviště Havlíčkův Brod ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace stavby, částka bude uvolňována
dle potřeby * převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený
na financování projektu PPP a SPC Vysočina rekonstrukce
budovy pro pracoviště v Třebíči ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace stavby, částka bude uvolňována dle potřeby.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), odbor majetkový (30. 9. 2018),
Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
(30. 9. 2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0454/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2018 dle
materiálu ZK-03-2018-75, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2018 ve složení
* ČSSD – Soňa Olivová (TR), Jaromír Pospíchal (ZR) * KDU-ČSL – Petr Piáček (JI), Pavla Krejzlová (ZR) * ODS – Petr
Staněk (ZR) * KSČM – Josef Zahradníček (TR), Stanislav
Lecjaks (PE) * SPV – David Filip (ZR), Petr Novotný (TR) *
ANO 2011 – Miloš Hrůza (TR), Petra Nováčková (ZR) * SPD
+ SPO – Milan Mokrý (ZR), Ctibor Čepička (JI) * Martinu

číslo 6/2018
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Bártovou (TR, ODS) předsedkyní řídicího výboru grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2018 * garantem
grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2018 odbor sekretariátu hejtmana a zástupce garanta Bc. Andreu Pohanovou s právem hlasovacím a Ing. Jana Murárika 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 (15. 5. 2018), odbor sekretariátu
hejtmana (30. 4. 2018), termín: 15. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0455/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program EDICE VYSOČINY 2018 dle materiálu
ZK-03-2018-76, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu EDICE VYSOČINY 2018 ve složení * ČSSD – Marie
Bohuslavová (HB), Pavla Kučerová (PE) * KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB), Jana Houšková (PE) * ODS – Petr Adam
(HB), Alena Kukrechtová (PE) * KSČM – Helena Vrzalová
(JI), Lenka Vytisková (PE) * SPV – Eva Požárová (JI), Marie
Černá (TR) * ANO 2011 – Ivana Čepičková (JI) * SPD + SPO
– Bohumil Trávník (ZR), Iva Švehlíková (JI) * Václava Nováka (JI, ANO 2011) předsedou řídicího výboru grantového
programu EDICE VYSOČINY 2018 * garantem grantového
programu EDICE VYSOČINY 2018 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Janu Zadražilovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem
poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu

mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího
výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0456/03/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Rozvoj podnikatelů 2018 dle materiálu
ZK-03-2018-77, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Rozvoj podnikatelů 2018 ve složení * ČSSD – Michal
Musil (JI), Vít Šimon (HB) * KDU-ČSL – Miroslav Vrbka
(TR), Radek Pátek (ZR) * ODS – Hana Kryčová (JI), Petra Trnková (HB) * KSČM – Pavel Hodač (PE), Kamil Vejvoda (ZR) * SPV – Zdeněk Tůma (HB) * ANO 2011 – Pavel
Švec (TR), Renata Smíšková (ZR) * SPD + SPO – Tomáš Sáblík (ZR), Michal Suchý ml. (JI) * Jiřího Hodinku (PE, SPV)
předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů 2018 * garantem grantového programu Rozvoj podnikatelů 2018 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta
Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra
s právem poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního
vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (15. 5. 2018), odbor regionálního
rozvoje (15. 5. 2018), termín: 15. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

NOVINKY VE SBÍRCE ZÁKONŮ
Volby do parlamentu
V částce 37/2018 Sbírky zákonů vydané dne 4. 5. 2018
byl pod č. 72 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona vypouští ustanovení, které stanovuje povinnost pravidelné změny
volebních obvodů do voleb do
senátu. V doprovodném usnesení k novele zákona senát
vyjádřil dlouhodobou nespokojenost s častými změnami
volebních obvodů pro volby do senátu a vyzval vládu,
aby připravila takovou právní úpravu volebního zákona,
která zajistí větší stálost volebních obvodů pro volby do
senátu.

Zákon nabývá účinnosti dnem
19. 5. 2018.
Lesy a hvozdy
V částce 38/2018 Sbírky zákonů vydané dne 11. 5. 2018
byla pod č. 76 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.
101/1996 Sb., kterou se stanovují podrobnosti o opatřeních
k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu
lesní stráže, ve znění vyhlášky
č. 236/2000 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
Prováděčka stavební
V částce 33/2018 Sbírky zákonů vydané dne 20. 4. 2018
byla pod č. 66 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
Pitná teplá voda
V částce 35/2018 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2018 byla
pod č. 70 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na
pitnou a teplou vodu a četnost
a rozsah kontroly pitné vody,
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
Explozivní vyhláška
V částce 30/2018 Sbírky zákonů vydané dne 12. 4. 2018 byla
pod č. 61 publikována vyhláška o seznamu nebezpečných
chemických látek, směsí a pra-

chů a podmínkách nakládání
s nebezpečnými chemickými
látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí
prachů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 19. 4. 2018.
Zdravotní služby
V částce 32/2018 Sbírky zákonů vydané dne 18. 4. 2018 byla
pod č. 64 publikována vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro
účely přerozdělování.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 20. 4. 2018
Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
tel.: 564 602 185
e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz
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