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VESNICÍ ROKU KRAJE VYSOČINA
JE VEPŘÍKOV
Obec Vepříkov na Havlíčkobrodsku se stala pro rok 2018 Vesnicí roku Kraje Vysočina.
Malá obec se zhruba 350 obyvateli, ležící necelých deset kilometrů západně od Chotěboře,
není v soutěži obcí žádným nováčkem – na
svém kontě má z minulosti dvě modré stuhy
za společenský život a další čtyři ocenění za
rozvoj a péči o venkovské dědictví. „Vepříkov

je příkladnou obcí, která se dlouhodobě rozvíjí
po všech stránkách a žije bohatým spolkovým
a kulturním životem. Vepříkovským občanům
gratuluji k titulu a ostatním 24 letošním přihlášeným obcím musím poděkovat za skvělou
práci a za odvahu, se kterou se do soutěže nebály přihlásit,“ říká hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek.

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA
SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2018
V KRAJI VYSOČINA:
Zlatá stuha – krajský vítěz – Vepříkov, okres
Havlíčkův Brod
Obec při své prezentaci prokázala jasnou koncepci svého rozvoje, zejména kvalitní práci s mládeží,
příkladnou péči o zeleň a životní prostředí a vysoký stupeň občanské soudržnosti včetně propagace
svých rodáků. Občané obce rovněž udržují lidové
tradice prostřednictvím mnoha spolků i jednotlivců ze svých řad. Obec pečuje o své občany s cílem
udržení vysokého standardu občanské vybavenosti
a vzájemné soudržnosti.
Dosavadní úspěchy obce Vepříkov v soutěži Vesnice roku Kraje Vysočina:
2017 – Diplom za uchování povědomí o historii
obce
2016 – Cena naděje pro živý venkov
2015, 2013 – Modrá stuha za společenský život
2014 – Diplom za systematický rozvoj obce
2012 – Diplom za zachování venkovského dědictví
Modrá stuha za společenský život – obec
Dlouhé, okres Žďár nad Sázavou
Bílá stuha za činnost mládeže – obec Jiřice,
okres Pelhřimov
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
– obec Číměř, okres Třebíč
Oranžová stuha za spolupráci obce
a zemědělského subjektu – obec Havlíčkova
Borová, okres Havlíčkův Brod
Diplom za moderní knihovnické a informační
služby – obec Horní Ves, okres Pelhřimov
Diplom za vzorné vedení kroniky – obec
Smrčná, okres Jihlava
Diplom za rozvíjení lidových tradic – obec
Oudoleň, okres Havlíčkův Brod

Diplom za příkladnou péči o historickou
zástavbu obce – obec Dolní Město, okres
Havlíčkův Brod
Diplom za příkladný rozvoj meziobecní
a mezinárodní spolupráce – obec Víska
u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
Diplom za společenský život v obci – obec
Rudíkov, okres Třebíč
Diplom za příkladnou ekologickou výchovu
mládeže – obec Nové Veselí, okres Žďár nad
Sázavou
Cena naděje pro živý venkov – za místní
spolkový život a občanskou společnost v obcích
– obec Věžnice, okres Havlíčkův Brod
Zlatá cihla v programu obnovy venkova:
•K
 ategorie A – obnova/rekonstrukce památkově
chráněných objektů a památek místního významu – obec Rohozná za opravu Kaple sv. Václava
u Rohozné, okres Jihlava
•K
 ategorie B – obnova/rekonstrukce staveb venkovské zástavby – obec Štěpkov za opravu hasičské zbrojnice, okres Třebíč
•K
 ategorie C – nové venkovské stavby, obec Nová
Ves u Nového Města na Moravě za stavbu Kaple
sv. Anny, okres Žďár nad Sázavou
Slavnostní předání titulu Vesnice roku Kraje Vysočina je naplánováno na 3. srpna 2018 ve vítězném
Vepříkově.
Celostátní kolo soutěže se uskuteční první zářijový týden. Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen
15. září v Luhačovicích. Loňským držitelem prestižního titulu se stala obec Heřmanov z Kraje Vysočina.
Petr Holý, odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 538
e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz
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POZVÁNÍ NA LETNÍ ŠKOLU SENIORŮ
Na konci června odstartoval
na Vysočině další přednáškový cyklus pro dříve narozené
nazvaný Letní škola seniorů.
V průběhu léta zavítá pět lektorů do deseti vybraných měst
v Kraji Vysočina se svými
přednáškami cílenými přímo
na potřeby starší generace. Cyklus letního vzdělávacího putování začíná v Hrotovicích, pak
pokračuje do Vladislavi, Nového Města na Moravě, Svratky,

Vilémova, Havlíčkovy Borové,
Nové Cerekve, Vyskytné, Velkého Beranova a také Okříšek.
Přednášky se v každém městě
uskuteční v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vždy
ve stanovém čase a jsou pro seniory zdarma. Jediným úkolem
pro seniory je přijít mezi jejich
vrstevníky s dobrou náladou
a chutí dozvědět se něco nového.
Senioři si v prvním týdnu letní
školy vyslechli přednášku Mi-

luše Bradové na téma Pojďte
s námi do přírody za zdravím
a poznáním. Druhý týden si
Jana Vejsadová a František
Novotný připravili přednášku
s názvem Rozehrané tóny paměti. Ve třetím týdnu se budou
senioři malinko hýbat společně
s Jitkou Macháčkovou a dozvědí se, co dělat, aby tělo nebolelo.
Na čtvrté přednášce se senioři
společně s Monikou Brzoňovou seznámí s tím, jak si užít

šťastné stáří. V rámci poslední přednášky letní školy bude
Peter Gajdoštin vyprávět na
téma Zdraví z rostlin a nebude
to jenom o povídání, ale také
o
praktických
ukázkách
a ochutnávkách zeleniny a plodů zahrádky.
Táňa Křížová,
odbor sociálních věcí
tel.: 564 602 811
e-mail: krizova.t@kr-vysocina.cz
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STAVBOU VYSOČINY JE OBNOVA SECESNÍ VILY
V JIHLAVĚ, TITUL STAVBA ROKU ZÍSKAL PAVILON
CHIRURGICKÝCH OBORŮ NEMOCNICE TŘEBÍČ
Prestižní stavbou Kraje Vysočina 2017 se stala obnova secesní vily Marie Karas
v blízkosti centra v Jihlavě.
Odborná komise krajské soutěže současně udělila dva tituly Stavba roku. Jeden dostal
nový Pavilon chirurgických
oborů krajské Nemocnice Třebíč, druhou oceněnou stavbou
je rekonstrukce Staré radnice
v Havlíčkově Brodě, která získala současně cenu veřejnosti.
Odborná komise hodnotila
devět nominovaných staveb.
U vítězné vily Marie Karas Jihlava z roku 1902 ocenila precizní provedení rekonstrukce
s přihlédnutím k respektování historických prvků a detai-

lů. Obnova soukromého domu
provedená třešťskou firmou
Podzimek a synové dostala
také cenu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a cenu
České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných
ve výstavbě.
U obnovy Staré radnice v Havlíčkově Brodě odborníci ocenili respekt k historickým
hodnotám a zvládnutí řemeslného zpracování stavby. Loni
dokončený Pavilon chirurgických oborů krajské Nemocnice Třebíč získal uznání za
dokonalé začlenění do areálu
nemocnice i za kvalitní dispoziční uspořádání. Stavbu pro
Kraj Vysočina postavila spo-

lečnost PKS Žďár nad Sázavou
podle návrhu architekta Jaromíra Homolky z Ateliéru Penta Jihlava.
Čestné uznání dostala od odborné komise soutěže nová
hala výrobce autodílů Cooper-Standard, kterou firma postavila minulý rok v Bystřici nad
Pernštejnem.
Pořadatelé soutěže stejně jako
v minulých letech ocenili studenty a žáky stavebních oborů. Studenti pracovali na
řešení sportovního areálu letiště u Náměště nad Oslavou.
Finanční odměny za nápadité
studie patří Martinovi Anna,
Kristýně Peřinové a Josefu
Štěpánkovi. U učebních oborů

byly hodnoceny úspěchy žáků
v odborných soutěžích, aku nářadí věnované Krajem Vysočina si odnesli Jan Smejkal a Jan
Mimra.
Soutěž pořádal pošestnácté
spolek Stavba Vysočiny spolu
se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, ČKAIT a Krajem
Vysočina. Vyhlašování bylo situováno do rekonstruovaného
Kina Vysočina ve Žďáře nad
Sázavou a moderování slavnostního večera bylo svěřeno
Jakubu Kohákovi.
Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana
tel.: 564 602 328
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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MÁTE ZÁJEM O SADY TAŠEK NA TŘÍDĚNÍ PRO SVÉ
OBČANY A NÁDOBY DO ŠKOL I OBECNÍCH ÚŘADŮ?
V rámci projektu spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a. s., máte i v
letošním roce možnost objednat do domácností sady
tašek na třídění odpadů.
Obce mohou do 31. října
2018 zaslat své požadavky
na počet sad tašek na třídění regionální manažerce
EKO-KOMu paní Janě Úšelová na e-mail uselova@ekokom.cz. Finanční spoluúčast
obce je ve výši 1/2 nákladů,

a tedy na sadu velkých tašek
(o objemu 40 litrů) 42,30 Kč
a na sadu menších tašek (o
objemu 20 litrů) 38,60 Kč vč.
DPH. Každá sada obsahuje
žlutou tašku na plast, modrou
na papír a zelenou na sklo.
V loňském roce bylo do obcí
pořízeno tímto způsobem
15 840 sad tašek na třídění
odpadů.
Nádoby do škol a obecních
prostor – nabídka do vyčerpání zásob

Autorizovaná obalová společnost EKO KOM, a. s., nabízí
bezplatně speciální papírové nádoby a informační samolepky na
třídění odpadů do interiérů (jako
jsou např. třídy, školní chodby,
společné prostory, obecní úřad,
knihovna apod.).
Rozměry: velikost složená – cca
40,5 cm šířka, 80 cm výška,
31 cm hloubka.
Boxy budou dodávané v sadě
s papírovým víkem. Víko zvyšuje odolnost a umožňuje uchycení

pytle. Dodává se v rozloženém
stavu. Objednávejte pouze jako
doplněk ke stávajícím boxům
nebo současně s novými velkými boxy. Objednávky opět
u paní Jany Úšelové na e-mail
uselova@ekokom.cz.
Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí
a zemědělství
tel.: 564 602 522
e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

JAK SI VEDOU OBCE V POLOVINĚ SOUTĚŽE
MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2018?
Průběžné pořadí hlavní soutěže dle velikostních kategorií obcí:
Počet
Do 300
301 do 1 500 1 501 do
Nad 5 000
obyvatel obyvatel
obyvatel
5 000 obyv. obyvatel
1. místo
Lány
Kožichovice Dobronín Velká Bíteš
2. místo
Sedlatice
Vladislav
Pacov
Polná
Luka nad Moravské
3. místo Bobrůvka
Pikárec
Jihlavou Budějovice
Hlavní soutěž posuzuje množství vytříděného odpadu, kvalitu sběrné sítě a efektivitu sběru. Podkladem pro hodnocení
jsou data ze čtvrtletních výkazů zasílaných obcemi do společnosti EKO-KOM, a. s., za období IV. 2017 a I.–III. 2018.
Vítězové hlavní soutěže získají v prosinci od kraje finanční

dary v celkové výši 360 tis. Kč. Soutěž obcí realizuje Kraj
Vysočina ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. Pravidla jednotlivých soutěží, výsledky
předchozích ročníků a další informace naleznete na krajském
portále Odpady Vysočiny na https://www.kr-vysocina.cz.
Má to smysl. Třiďte odpad!

Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 522
e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz
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ČISTÁ VYSOČINA
– LETOS UKLIZENO 73 TUN ODPADKŮ
V letošním jubilejním desátém ročníku tradiční akce
Čistá Vysočina se přírodě podařilo ulehčit o 73 tun odpadků. „Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny od více než
2 100 km silnic I., II. a III.
třídy odvezla 42,3 tun odpadků. Podle informací zaslaných pověřenými obcemi se
dalších více než 27 tun svezlo
z přihlášených silnic v majetku obcí,“ uvedl Martin Hyský, politik Projektu Zdravý
Kraj Vysočina a MA21. Akci
Čistá Vysočina realizuje
Kraj Vysočina právě v rámci
tohoto projektu.
Dobrovolní sběrači také usedli do svých loděk a společně

vyčistili břehy a tok řeky Sázavy. Zde nashromáždili dalších 3,5 tun různého smetí,
o kterém si zřejmě někteří
mysleli, že ho voda „odnese“.
Celkem tedy letošní dobrovolníci přírodě na Vysočině
ulehčili od 73 tun odpadků.

diční akce, kterou pořádá Kraj Vysočina, letos
přilákal stejný počet účastníků jako v minulých letech, a tedy přes 22 tisíc lidí.
Pokračuje příznivý trend
z loňského roku, kdy byla
poprvé souhrnná suma se-

přihlašování jsme měli od
některých účastníků reakce, že situace se okolo silnic
zlepšuje a že nacházejí kolem
silnic, jež chodí každoročně
uklízet, méně odpadků. Přejme si, aby tomu tak bylo
i nadále. Všem dobrovolníkům, kteří v krásném téměř
letním počasí vyrazili do terénu, patří ještě jednou velké
poděkování,“ doplnil krajský
radní Martin Hyský.
Deset let, jeden cíl – čistá
Vysočina! Děkujeme, že jste
s námi!

Vloni se podařilo posbírat 82
tun, a v roce 2016 to bylo dokonce 104 tun.
„Desátý ročník této tra-

sbíraného odpadu meziročně
nižší, což dokládá, jak doufáme, pozitivnější situaci do
příštích ročníků. Už během

Oldřich Sklenář,
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 562
e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz

O STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE
VE FRANCII JE ZÁJEM
Další čtyři studenti z Kraje Vysočina budou mít možnost studovat na střední škole ve Francii – v partnerském regionu Grand
Est. Poté, co úspěšně prošli pohovory v rámci programu Rok
v Champagne-Ardenne, což je regionální verze programu
Rok ve Francii, byli navíc tento týden zařazeni do stipendijního programu Kraje Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro studium na zahraniční
střední škole.
Kraj Vysočina každoročně vyhlašuje možnost přihlásit se do studijního programu Rok v Champagne-Ardenne, který probíhá pod záštitou Francouzského
institutu v Praze a školského úřadu v Remeši. Český středoškolák tedy může absolvovat jeden školní rok na střední škole typu lyceum za stejných podmínek, jako mají
francouzští středoškoláci: přes týden bydlí na internátě
a víkendy tráví u hostitelské rodiny. I když se na francouzských
lyceích školné neplatí, přesto náklady na roční studijní pobyt
českého studenta ve Francii přesáhnou 100 tisíc Kč. Zájemci
o studium na zahraniční střední škole mají tedy možnost požádat si dle pravidel Rady Kraje Vysočina o stipendium, které
pokryje zhruba třetinu celkových nákladů. „V letošním roce
Kraj Vysočina podpořil všechny čtyři žadatele a po úspěšném absolvování školního roku v regionu Grand Est budou
mít nárok na finanční příspěvek 41 000 Kč. Naším cílem je

motivovat studenty k setrvání v zahraničí celý školní rok, aby
dobře poznali zemi, kulturu, jiný typ výuky a život ve francouzské rodině. Finančním bonusem zároveň chceme ulehčit
jejich rodinným rozpočtům,“ uvedla Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.
„Zájem o studium ve Francii má stoupající tendenci, což nás
velmi těší. Momentálně již máme dvě studentky na lyceu ve
městě Romilly-sur-Seine a Châlons-en-Champagne. Pro další dva studenty budou školy známy do konce června,“ doplnila radní Jana Fialová.
Program Rok v Champagne-Ardenne představuje velkou
podporu mezinárodních vztahů Kraje Vysočina a partnerského francouzského regionu Grand Est. Od vzniku programu
v roce 2010 jej do této doby úspěšně absolvovalo 13 studentů z různých míst a škol Kraje Vysočina. Stipendia však nejsou určena pouze pro studium na střední škole ve Francii,
ale zájemci si mohou žádat o příspěvek i na svá studia v dalších partnerských regionech Kraje Vysočina, a to Dolním Rakousku, Finsku, Slovensku, Ukrajině, Bělorusku nebo Číně.
Jana Čermáková,
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 564 602 939
e-mail: cermakova.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:

úřednice/úředník
na úseku
přezkoumání
hospodaření obcí
odboru kontroly
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 nebo bakalářském studijním programu
• praxe v oblasti finančního auditu, finanční kontroly, rozpočtového
hospodaření nebo účetnictví nejméně 3 roky
•	přehled v oblasti veřejné správy, zejména znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
• znalost zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
• znalost účetnictví územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací
• logické a tvůrčí myšlení, analytické schopnosti
• samostatný a odpovědný přístup k plnění pracovních úkolů, schopnost učit se nové věci
• smysl pro týmovou práci, dobré komunikační schopnosti
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)
•	řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu
svěřených pracovních činností
Výhodou:
• vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření
• zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních 		
samosprávných celků a jeho přezkumu
• praktické zkušenosti z veřejné správy, kontrolní činnosti, auditu nebo přezkoumání hospodaření
na obcích
Nabízíme:
• 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 20. 7.
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.
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Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 04/2018 konaného dne 19. 6. 2018
Usnesení 0457/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 19. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0458/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Milana Plodíka a Mgr. Ludmilu Řezníčkovou ověřovateli zápisu ze
zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2018.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 19. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0459/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), termín: 19. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0460/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: grémium ředitele (19. 6. 2018), termín: 19. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0461/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární
ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek, 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 na zajištění nákupu speciálních vozidel pro dohled nad bezpečností silničního
provozu a řešení mimořádných situací v tomto provozu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0462/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na
ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 dle materiálu ZK-04-2018-05, př. 1, rozhoduje * poskytnout dotace z
kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek, v celkové výši 447 557,50 Kč obcím na ochranu
obecního nemovitého majetku v roce 2018 dle materiálu ZK04-2018-05, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2018-05, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor sekretariátu hejtmana (29. 12. 2018), termín: 29. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0463/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši
2 600 266,31 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice dle
materiálu ZK-04-2018-06, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2018-06, př. 2,

schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, o částku 2 600 266,31 Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
2 600 266,31 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0464/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223
– Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), subjektu Státní
služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti,
adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská
2, dle materiálu ZK-04-2018-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (31. 7. 2018), termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0465/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018 dle materiálu
ZK-04-2018-08, př. 1 * odměny pro předsedy, místopředsedy a
členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018 dle
materiálu ZK-04-2018-08, př. 2, bere na vědomí * vzdání se
odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady
Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany dle materiálu ZK-04-2018-08, př. 3 * vzdání se
odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady
Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany dle materiálu ZK-04-2018-08, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (19. 6. 2018), oddělení řízení lidských zdrojů (19. 6. 2018), termín: 19. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0466/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační
a komunikační technologie 2018 žadatelům na projekt a ve výši
dle materiálu ZK-04-2018-09, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvu se žadatelem dle materiálu ZK-04-2018-09, př. 2 * neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2018 žadatelům na projekt dle materiálu
ZK-04-2018-09, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky (31. 7. 2018), termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0467/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2018 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK04-2018-10, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle
materiálu ZK-04-2018-10, př. 2 * neposkytnout dotace v rámci
grantového programu Infrastruktura ICT 2018 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2018-10, př. 3.
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odpovědnost: odbor informatiky (31. 7. 2018), termín: 31. 7.
2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0468/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * projektovou smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-11, př. 1 *
spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v
maximální výši 9 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu NIX-ZD.CZ II. s tím,
že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování
a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor informatiky
(30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0469/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 21 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-12, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví (1. 11. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (1. 11. 2018), termín:
1. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0470/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje jedenáctý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje
Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice, bere na vědomí text
vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2018-13, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví (31. 10. 2018), termín:
31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0471/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden–duben 2018 dle materiálu ZK-04-201814, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor ekonomický
(20. 6. 2018), termín: 20. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0472/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok
2017 bez výhrad, schvaluje Závěrečný účet Kraje Vysočina za
rok 2017 dle materiálu ZK-04-2018-15, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0473/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2017.
odpovědnost: odbor ekonomický (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0474/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až
2021 dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 1, bere na vědomí * rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky
2019 až 2021 dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 2 * přehled před-
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pokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na
které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie, dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0475/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Kozlov se sídlem Kozlov
68, 588 21, IČ: 00839591, smlouvu o budoucí směnné smlouvě
v rozsahu a znění dle materiálu ZK-04-2018-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0476/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek dle GP č. 168-83/2013 par. č. 441/6
díl „g“+„h“ o výměře 223 m 2 v k. ú. a obci Koroužné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koroužné se sídlem
Koroužné 33, 593 01, IČ: 00545686, schvaluje Dodatek č. 1722
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0477/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * úplatně nabýt pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 1, od vlastníků aktuálně
evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních
smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 100 Kč/m 2 * nabýt
darem pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 2, z vlastnictví městyse Vilémov se
sídlem Vilémov č. 1, 582 83, IČ: 00268470, do vlastnictví Kraje
Vysočina * převést darem pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 3, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov se sídlem Vilémov č. 1, 582 83, IČ: 00268470, schvaluje * Dodatek č. 1723
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 4 * Dodatek č. 1724 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-201820, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0478/04/2018/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 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0479/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 268 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 237 m 2 v k. ú. a obci Lavičky z vlast-
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nictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky, schvaluje Dodatek č. 1725 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-042018-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2018), termín: 31. 8.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0480/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 332/6 o výměře 199 m 2, oddělený geometrickým plánem č. 127-107/2016 z pozemku par. č.
332/1 v k. ú. Utín a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví města Přibyslav, schvaluje Dodatek č. 1726 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2018-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0481/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-04-201824, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města
Chotěboř, schvaluje Dodatek č. 1727 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-04-2018-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0482/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * úplatně převést pozemek par. č. 858/2 o výměře 2 236 m 2,
oddělený geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku
par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a. s., Lipnice 20,
380 01 Český Rudolec, za kupní cenu 100 Kč/m 2 * uzavřít
smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti mezi Rybářstvím Lipnice, a. s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec,
na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného spočívající v provozování stavby silnice III/40611 včetně údržby, stavebních úprav a oprav
na pozemku par. č. 858/2, odděleného geometrickým plánem
č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní
Myslová za jednorázovou úhradu ve výši 20 Kč/m 2, schvaluje Dodatek č. 1728 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2018-25, př. 1, si vyhrazuje ve smyslu § 37 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy budoucí o smlouvě na zřízení služebnosti spočívající v provozování stavby silnice III/40611 včetně
údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku par. č. 858/2, odděleného geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par.
č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0483/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem Swoboda CZ, s. r. o.,
Hruškové Dvory 60, 586 01 Jihlava, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor Swoboda CZ, s. r. o., zaváže po
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realizaci stavby Swoboda CZ – nový závod v Polné darovat části pozemků KN par. č. 2111/130 (cca 51 m 2), par. č. 2111/131 (cca
42 m 2), par. č. 2111/132 (cca 35 m 2), par. č. 2111/133 (cca 43 m 2),
par. č. 2111/137 (cca 24 m 2) v k. ú. Polná, zastavěných rozšířenou
silnicí, včetně součástí a příslušenství do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout
do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0484/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem ACO Industries,
k. s., smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor
ACO Industries, k. s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, zaváže
po realizaci stavby Nová skladová hala, ACO Přibyslav – dopravní napojení darovat části pozemků KN par. č. 536/39 (rozsah cca 99 m 2), par. č. 536/40 (cca 460 m 2), par. č. 701/1 (cca
17 m 2), par. č. 694/14 (cca 223 m 2), par. č. 694/7 (část pozemku
mimo vlastní komunikační napojení), par. č. 694/34 (cca 268 m 2)
v k. ú. Přibyslav, zastavěných rozšířenou silnicí včetně součástí
a příslušenství do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina
se zaváže tyto části pozemků v k. ú. Přibyslav přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0485/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2201/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6781 m 2 a par. č. 2226/9 – ostatní plocha, silnice, o výměře 198 m 2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov, schvaluje Dodatek č. 1729 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-042018-28, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0486/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 tak, že
text: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par.
č. 138/15 o výměře 94 m 2, oddělený geometrickým plánem 57723/2015 z pozemku par. č. 138/1, v katastru nemovitostí bude
pozemek par. č. 138/15 oddělen z pozemků par. č. 138/20 a par.
č. 138/12 a pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m 2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do
vlastnictví Kraje Vysočina“ se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem * pozemek par. č. 1093/30
o výměře 3 m 2 * pozemek par. č. 138/20 o výměře 92 m 2, oddělený
ze stávajícího pozemku par. č. 138/20 dle geometrického plánu
č. 629-13/2018 * pozemek par. č. 138/21 o výměře 6 m 2, oddělený z pozemku par. č. 138/12 dle geometrického plánu č. 62913/2018 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví
městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina“, schvaluje Dodatek č. 1730 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2018), termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0487/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0588/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 tak, že
materiál ZK-08-2016-28, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-042018-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12.
2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0488/04/2018/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 0489/04/2018/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 0490/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby
II/405 Brtnice v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle
materiálu ZK-04-2018-33, př. 1, od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12.
2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0491/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a společností Kostelecké uzeniny, a. s., se sídlem Kostelec 60, 588 61, IČ: 46900411, jako
budoucím prodávajícím ve znění dle materiálů ZK-04-201834, př. 1, ZK-04-2018-34, př. 3, ZK-04-2018-34, př. 4, ZK-042018-34, př. 5, a ZK-04-2018-34, př. 6, za kupní cenu 100 Kč/m 2
v rámci akce II/406 Kostelec – křiž. s II/639 * uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a společností Družstvo vlastníků Batelov se
sídlem Příčná 551/2, 588 51 Batelov, IČ: 4697894, jako budoucím prodávajícím ve znění dle materiálu ZK-04-2018-34, př. 2,
za kupní cenu 100 Kč/m 2 v rámci akce II/406 Kostelec – křiž.
s II/639.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2018), termín: 31. 8.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0492/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-04-2018-35, př. 1, a ZK-04-2018-35, př. 2, od
vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání
kupních smluv * v případech, kdy se nepodaří získat vlast-
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nické právo k pozemkům dle materiálů ZK-04-2018-35, př. 1,
a ZK-04-2018-35, př. 2, dohodou, postupovat pro získání práv
k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby II/128, II/150 Lukavec – hranice kraje dle zákona
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů,
a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2019), termín: 30. 6.
2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0493/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 739/20 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 90 m 2 , oddělený geometrickým plánem č. 121-18/2018 z pozemku par. č. 739/1 v k. ú.
Veselá u Sedletína a obci Sedletín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedletín, schvaluje Dodatek č. 1731
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-36, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0494/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-201837, př. 1, z vlastnictví České republiky, právo hospodaření
pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, do
vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu
nemovitých věcí dle materiálů ZK-04-2018-37, př. 2, a ZK04-2018-37, př. 3, schvaluje * Dodatek č. 1732 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-04-2018-37, př. 4 * Dodatek
č. 1733 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-201837, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2018), termín: 30. 11.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0495/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi vlastníky dotčených pozemků v k. ú.
Bedřichov u Jihlavy a v k. ú. Jihlava dohodu o parcelaci dle
materiálu ZK-04-2018-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2018), termín: 31. 7.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0496/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek dle GP 2138-42051/2017 par.
č. 572/16 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 228 m 2
v k. ú. Podklášteří z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč, schvaluje Dodatek č. 1734 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-04-2018-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0497/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 2175/34 o výměře 493 m 2 v k. ú.
a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví obce Radostín nad
Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje Dodatek
č. 1735 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2018), termín: 31. 8.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0498/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách mezi
Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a: - obcí Dolní
Lažany na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/36078 v rozsahu 5,430–8,167 km včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 483/8 – ost. plocha, silnice, par.
č. 499 – ost. plocha, silnice, v k. ú. Dolní Lažany, - obcí Lesonice na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/36078 v rozsahu 8,167–9,072 km včetně součástí
a příslušenství a pozemků par. č. 88 – ost. plocha, silnice, v k.
ú. Horní Lažany u Lesonic a par. č. 559 – ost. plocha, silnice,
v k. ú. Lesonice, si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 37
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod části silnice III/36078 v úseku
5,430–9,072 km.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0499/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 444414/2017 a 442-414/2017, a to par. č. 1824/6 o výměře 459 m 2,
par. č. 1824/7 o výměře 41 m 2, par. č. 1824/4 o výměře 215 m 2
– oddělené z pozemku par. č. 1824/1 a nově oddělený pozemek
par. č. 1824/5 o výměře 119 m 2 – oddělený z pozemků par. č.
1824/2 a par. č. 363/6 v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci
Ruda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda *
nabýt darem nově oddělený pozemek par. č. 600/3 o výměře
2 m 2 – oddělený geometrickým plánem č. 444-414/2017 z pozemku par. č. 600/1 z vlastnictví obce Ruda do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje Dodatky č. 1736 a č. 1737 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-04-2018-42, př. 2, ZK-04-2018-42, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0500/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Chotěboř na straně
budoucího obdarovaného na převod silnice III/34531 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 673/11 – ost. plocha, silnice, o výměře 12 105 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře, 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/34531.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0501/04/2018/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 části
silnice III/36078 v rozsahu km 0,000–0,524 v k. ú. Jaroměřice
nad Rokytnou, rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce
a městem Jaroměřice nad Rokytnou na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000
–0,524 včetně součástí a příslušenství a částí pozemků touto
silnicí zastavěných par. č. 202/8 a par. č. 3227/1 v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2018), termín: 31. 7.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0502/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1738 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-042018-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0503/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Obchodní akademie
Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-04-2018-46,
př. 1, kterým je předáván k hospodaření pozemek par. č. 173/2
a pozemek par. č. 175/2, v k. ú. a obci Třebíč * Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Gymnázia Třebíč dle materiálu ZK-04-2018-46,
př. 2, kterým je předáván k hospodaření pozemek par. č. 175/3
v k. ú. a obci Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0504/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle
materiálu ZK-04-2018-47, př. 1, od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu
II/405 Okříšky – křižovatka s I/23.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2019), termín: 30. 6.
2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0505/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné
školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu
ZK-04-2018-48, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost – nově pořízená stavba garáže.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0506/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední
školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč dle materiálu ZK-04-2018-49, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost – nově pořízená stavba kioskové trafostanice.
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odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), termín: 30. 6.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0507/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 21/2 o výměře 1 125 m 2 oddělený
z pozemku par. č. 21 a pozemek par. č. 954/2 o výměře 1 236 m 2
oddělený z pozemku par. č. 954 dle Geometrického plánu pro
rozdělení pozemků č. plánu 238-25/2018, vše v k. ú. Kámen
u Pacova, z vlastnictví obce Kámen do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2018-50, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2018), termín: 31. 7.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0508/04/2018/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 0509/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 778/3 – ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 191 m 2, oddělený dle geometrického plánu
č. 170-781/2012 z pozemku par. č. 778/1 v k. ú. Kundratice
u Křižanova a obci Kundratice z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Kundratice, schvaluje Dodatek č. 1740 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2018), termín: 31. 7.
2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0510/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-201853, př. 1, v k. ú. Útěchovičky od vlastníků uvedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví
Kraje Vysočina za dohodnutou 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 0511/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava,
§ 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami, o částku 1 560 000 Kč určenou na dofinancování základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 1 560 000 Kč,
ruší usnesení č. 0328/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018, 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
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veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 314 463 649 Kč
prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,26 mil.
počtu ujetých vlkm.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 2, zdrželo se 12.
Usnesení 0512/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou uzavřené s Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, dle materiálu
ZK-04-2018-55, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018), termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0513/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout finanční dar Statutárnímu městu Jihlava ve výši
1 541 821,08 Kč dle materiálu ZK-04-2018-56, př. 1, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající
ve snížení § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě,
o částku 1 541 821,08 Kč při současném zvýšení § 2212 – Silnice o částku 1 541 821,08 Kč na poskytnutí finančního daru.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018), termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0514/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0315/04/2017/ZK tak, že materiál ZK-042017-79, př. 1, bude nahrazen materiálem ZK-04-2018-57, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6.
2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0515/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
č. FV01987.0009 dle materiálu ZK-04-2018-58, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7.
2018), termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0516/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
č. FV01987.0016 dle materiálu ZK-04-2018-59, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7.
2018), termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0517/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-04-2018-60, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2018-60, př. 3 * neposkytnout dotaci
v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-60, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 8.
2018), termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0518/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat dle materiálu ZK-04-2018-61, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018), termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0519/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a městem Telč dle materiálu ZK-04-2018-62, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 9. 2018), termín: 28. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0520/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi
Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí dle materiálu
ZK-04-2018-63, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 9. 2018), termín: 28. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0521/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů
mezi Statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina dle materiálu ZK-04-2018-64, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2018), termín: 31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0522/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * uzavřít Smlouvu darovací a o převodu licence k užití
autorského díla dle materiálu ZK-04-2018-65, př. 1 * uzavřít
Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů dle materiálu ZK-04-2018-65, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0523/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1741 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2018-89, př. 1, rozhoduje uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Krajem Vysočina a Dobročinným
fondem ViZa dle materiálu ZK-04-2018-89, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0524/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory, o částku 23 000 000 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 23 000 000 Kč na vybavení objektu přístavby
Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, o částku
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5 000 000 Kč a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 6 000 000 Kč * zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o 5 000 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na dovybavení
a obnovu části varny stravovacího zařízení * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 1 000 000 Kč u Nemocnice
Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), odbor zdravotnictví (14. 12. 2018), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (14. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0525/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-67, př.
1 * Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK04-2018-67, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (30. 6. 2018), odbor sociálních věcí
(30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0526/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2018 subjektům, na projekt a ve výši
dle materiálu ZK-04-2018-68, př. 1 * uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2018-68, př. 3 * neposkytnout dotaci
v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách
2018 subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2018-68, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 1. 2020), termín: 31. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0527/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu povinen pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina, z. ú.,
dle materiálu ZK-04-2018-69, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor sociálních věcí
(30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0528/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje prodloužit platnost Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Kraje Vysočina do 31. 12. 2020, schvaluje aktualizovaný
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na
roky 2016–2020 dle materiálu ZK-04-2018-70, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor sociálních věcí
(31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0529/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní
sociální péče a pomoc rodině a manželství: - Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2018 dle materiálu ZK-04-2018-90, př. 1,
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- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2018, dle materiálu ZK-04-2018-90, př. 2,
- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz
Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2018, dle materiálu
ZK-04-2018-90, př. 3, - Městu Pelhřimov ve výši 120 000 Kč
na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok 2018, dle materiálu ZK-04-2018-90, př. 4 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-04-2018-90, př. 1, ZK-04-2018-90, př. 2,
ZK-04-2018-90, př. 3, a ZK-04-2018-90, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0530/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní
sociální péče a pomoc rodině a manželství: - Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2018 dle materiálu ZK-04-2018-91, př. 1,
- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2018, dle materiálu ZK-04-2018-91, př. 2, - Městu
Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu
Žďár nad Sázavou pro rok 2018 dle materiálu ZK-04-2018-91,
př. 3, - Městu Pehřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior
Pointu Pelhřimov pro rok 2018 dle materiálu ZK-04-2018-91,
př. 4 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-042018-91, př. 1, ZK-04-2018-91, př. 2, ZK-04-2018-91, př. 3,
a ZK-04-2018-91, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0531/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699
– Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního
rozvoje, spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČ: 22734686, ve výši 300 000 Kč na realizaci projetu Malé
granty 2018, mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina dle materiálu dle materiálu ZK-042018-71, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-04-2018-71, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018), termín:
30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 3, zdrželo se 5.
Usnesení 0532/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 –
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního
rozvoje, spolku KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČ: 22734686, ve výši 350 000 Kč na realizaci projektu
Krajské koordinační a servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-04-2018-72, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-72, př. 2, schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699, o částku 50 000 Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje,
o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018), termín:
30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 3, zdrželo se 5.
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Usnesení 0533/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ve výši 5 000 000 Kč
Statutárnímu městu Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí
97/1, 58601 Jihlava, IČ: 00286010, dle materiálu ZK-04-201873, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 6. 2018), odbor ekonomický (30. 6. 2018), termín:
30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0534/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. O02508.0001 dle materiálu ZK-04-2018-75, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 9. 2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0535/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2017 dle materiálu ZK-04-2018-76, př. 1, rozhoduje uzavřít Dodatek č. 10 ke
Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného
projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK04-2018-76, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 8. 2018), termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0536/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení č. 0220/03/2017/ZK ze dne 9. 5. 2017 ve znění „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu
strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Krajské komunitní a poradenské
centrum ve výši max. 39 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 21 mil. Kč), částka bude uvolňována
dle potřeby“, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet
určený na financování projektu Krajské komunitní a poradenské centrum ve výši max. 57,4 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 39,4 mil. Kč), částka bude
uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (19. 6. 2018), odbor majetkový (19. 6. 2018), termín:
19. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0537/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ve výši 1 700 000 Kč
Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČ: 04417909,
dle materiálu ZK-04-2018-78, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-78, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 9. 2018), odbor ekonomický (30. 9. 2018), termín:
30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0538/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, členům Všesportovního
kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2018 v celkové výši
3 625 043 Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2018-79, př. 4
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2018-79,
př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018),
odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0539/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje pravomoc schvalovat Plán rozvoje sportu Kraje Vysočina na období 2018–2025, schvaluje Plán rozvoje sportu Kraje
Vysočina na období 2018–2025 dle materiálu ZK-04-2018-74,
př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018),
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0540/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace týkající se programovacího období EU
2014–2020 uvedené v materiálu ZK-04-2018-80, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (19. 6. 2018), termín: 19. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0541/04/2018/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-04-2018-81, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu ZK-04-2018-81, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2018-81, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0542/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálů ZK-04-2018-83, př. 1, ZK-042018-83, př. 2, ZK-04-2018-83, př. 3, a ZK-04-2018-83, př. 4,
ukládá radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Programu rozvoj Kraje Vysočina za rok 2018 do 30. června 2019.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0543/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok
2017 dle materiálu ZK-04-2018-84, př. 1.
odpovědnost: Mgr. Pavel Pacal (19. 6. 2018), odbor regionálního rozvoje (19. 6. 2018), termín: 19. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0544/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina
– aktualizace 2017–2042 při zohlednění podmínek uvedených v souhlasném stanovisku SEA dle materiálu ZK-042018-82, př. 1.
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odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (19. 6. 2018), termín: 19. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0545/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-042018-85, př. 1, a Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací
z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-04-2018-85, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018), termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0546/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci
Vepříkov se sídlem Vepříkov 53, 583 01 Vepříkov, IČ: 00268437
* poskytnout dar obci Vepříkov se sídlem Vepříkov 53,
583 01 Vepříkov, IČ: 00268437, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb
a územního rozvoje, dle materiálu ZK-04-2018-92, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2018), termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0547/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-042018-86, př. 1 * poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve
výši dle materiálu ZK-04-2018-86, př. 2 * uzavřít smlouvy
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2018-86, př. 3, bere
na vědomí přehled poskytnutých dotací subjektům na projekt a ve výši schválené radou kraje v materiálu ZK-04-201886, př. 4,
odpovědnost: rada kraje (19. 6. 2018), odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2018), termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0548/04/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací na hospodaření v lesích dle materiálu ZK-04-2018-87,
př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
(31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0549/04/2018/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 sekretariátu hejtmana (19. 6. 2018), termín: 19. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

