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V ŘÍJNU A LISTOPADU ZAČÍNAJÍ
PŘEHLÍDKY STŘEDNÍCH ŠKOL
Na konci října odstartují na Vysočině tradiční přehlídky středních škol. V Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči
a Žďáře nad Sázavou si mohou budoucí středoškoláci i jejich rodiče udělat ucelenou
představu o nabídce vzdělávacích oborů napříč Vysočinou. Jak zdůrazňuje Jana Fialová, krajská radní pro oblast školství, mládeže

a sportu, jsou přehlídky škol ideálním místem, kde načerpat potřebné informace,
seznámit se s jednotlivými vzdělávacími institucemi i možnostmi budoucího uplatnění
v praxi a nechat si zodpovědět otázky, které
žákům usnadní výběr vhodné školy. Přehlídky
středních škol začínají už 18. října v Třebíči na
střední průmyslové škole.

Okres

Den a čas

Havlíčkův Brod

31. 10. 2018
8.00–17.00

Jihlava

9. 11. 2018
8.00–18.00

DKO, s. r. o.
Tolstého 2, 586 01 Jihlava
Pořadatel: DKO, s. r. o., Jihlava
Kontakt: p. Procházková, tel.: 734 335 343

6. 11. 2018
9.00–16.30

Kulturní dům Máj
třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov
Pořadatel: Kulturní zařízení města
Pelhřimova
Kontakt: p. Vlčková, tel.: 565 324 927

18. 10. 2018
9.00–17.00

Kulturní dům Máj
třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov
Pořadatel: Kulturní zařízení města
Pelhřimova
Kontakt: p. Vlčková, tel.: 565 324 927

Žďár nad Sázavou

8. 11. 2018
8.00–17.00

Dům kultury
Dolní 183, 591 01 Žďár nad Sázavou
Pořadatel: Kultura Žďár, příspěvková
organizace
Kontakt: p. Marquardtová, tel.: 566 502 253

Žďár nad Sázavou

13. 11. 2018
15.00–17.00

JUPITER club, velký sál
Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí
Pořadatel: JUPITER club, s. r. o.
Kontakt: p. Svobodová, tel. 566 782 004

Pelhřimov

Třebíč

Luboš Stejskal,
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 564 602 943, e-mail: stejskal.l@kr-vysocina.cz
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NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
– VYBRANÉ ZMĚNY
Dne 1. 9. 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší (zákon č. 172/2018 Sb.), která přináší
řadu změn, z nichž bychom rádi při této příležitosti vypíchli
změny týkající se spalovacích stacionárních zdrojů na pevná
paliva do 300 kW, jež slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění (kotel).

Dále v této souvislosti připomínáme již dříve platné ustanovení
§ 17, odst. g) zákona o ochraně ovzduší, které v praxi omezuje provoz kotlů odpovídající emisní třídě 1 a 2 do konce srpna
roku 2022. Od září 2022 mohou být provozovány pouze kotle
splňující požadavky přílohy č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší
(3. emisní třída a vyšší).

Nově provozovatel provádí kontrolu technického stavu a provozu kotle pravidelně nejméně jednou za tři roky namísto
dvou let, což v praxi znamená, že následující kontrola proběhne v roce 2019 namísto letošního roku. Zároveň zákon
nově upravuje možnost nahrazení této kontroly, respektive
zánik povinnosti ji v daném kalendářním roce provést, v případě, že byla provedena pravidelná kontrola provozovaného
kotle podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
v platném znění. Kontrolu podle zákona provádí takzvaná
odborně způsobilá osoba, kdy zákonná úprava těchto osob
také doznala změn.

Zcela novou úpravou (ust. § 17, odst. 5 zákona o ochraně
ovzduší) je pravomoc obcí vydáním obecně závazné vyhlášky zakázat na vymezeném území spalování určitých druhů
pevných paliv, zejména hnědého uhlí, v kotlích, které nesplňují zákonné požadavky na provoz kotlů po roce 2022 (tj. kotle 1. a 2. emisní třídy), tedy dříve, před termínem zákona.

Nově se zavádí centrální databáze odborně způsobilých osob,
kterou spravuje Ministerstvo životního prostředí, a referenční finanční limit pro provádění zákonné kontroly, na jehož
základě se posuzuje, zda je výrobce kotle schopen zajistit odborně způsobilou osobu pro danou kontrolu. Předpokládaný
vznik centrální databáze odborně způsobilých osob se předpokládá počátkem roku 2019. Tento limit zahrnuje náklady
na kontrolu, a to včetně nákladů na dopravu do vzdálenosti
50 km. Tyto změny ref lektují současnou praxi, v níž je vysoký počet případů, kdy cena za provedení kontroly je neúměrně vysoká, a to zejména z důvodů disproporční výše nákladů
na dopravu a nákladů na kontrolu samotnou. Nově tedy provozovatelé kotlů mohou v případě, že výrobce kotle není
schopen zajistit odborně způsobilou osobu, nechat kontrolu
provést jinou odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným
výrobcem. Nemožnost zajištění odborně způsobilé osoby výrobce prohlašuje ve vyjádření, jež je povinen vydat do 30 dnů
od jeho vyžádání obecního úřadu s rozšířenou působností;
neučiní-li tak, nastává fikce, že není schopen odborně způsobilou osobu zajistit.

K omezení na prvé dvě emisní třídy došlo, aby nebyly znehodnoceny vynaložené prostředky jak domácností, tak investice z veřejných rozpočtů, k čemuž by mohlo dojít v případě,
že by zákaz spalování, který by byl plošný, platil na všechny zdroje. V souvislosti s pravomocí obcí vydávat předmětné
obecně závazné vyhlášky připravuje Ministerstvo vnitra metodický pokyn pro tvorbu těchto obecně závazných vyhlášek,
a to ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Tento metodický pokyn by měl být Ministerstvem vnitra vydán
v brzké době.
V neposlední řadě novela do procesu ochrany ovzduší přímo zapojuje vedle orgánů státní správy také orgány územní
samosprávy, kterým nově vymezuje pravomoci a povinnosti. Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou
uvedeny v příloze č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší a jsou dle
ustanovení § 3, odst. 2, závazné pro orgány ochrany ovzduší
při výkonu jejich působnosti podle zákona o ochraně ovzduší a pro obce a kraje při výkonu jejich samostatné působnosti
s dopadem na ovzduší.
Kateřina Žáková
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 515
e-mail: zakova.k@kr-vysocina.cz

SPUŠTĚNÍ PROVOZU PLATEBNÍHO TERMINÁLU
NA POKLADNĚ KRAJSKÉHO ÚŘADU
Na pokladně Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě
mohou občané od září 2018
nově platit veškeré správ-

ní poplatky prostřednictvím
platební karty. Úřad nechal
pro tyto účely nainstalovat
platební terminál. Krajský

úřad tímto krokem vychází
vstříc veřejnosti, a rozšiřuje
tak portfolio poskytovaných
služeb.

Jitka Svatošová
oddělení tiskové
tel.: 564 602 328
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Univerzita třetího věku je pojem, který je široké veřejnosti
dobře znám, a uskutečňuje se
na většině veřejných vysokých
škol České republiky. V řadě
měst probíhají i různé další varianty vzdělávání seniorů v klubech seniorů a dalších
organizacích.
Krajský úřad Kraje Vysočina
ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava
připravil seniorům z Vysočiny zajímavou možnost jejich
vzdělávání v rámci univerzity třetího věku. Toto vzdělávání je unikátní v tom, že je
primárně určeno seniorům
z domovů pro seniory a uživatelům domovů pro osoby
se zdravotním postižením na
Vysočině. Přirozeně je kurz
otevřen i široké seniorské veřejnosti ze spádových oblastí.
Hlavní výhodou vzdělávání
seniorů na Vysočině je právě
to, že se vzdělávání uskutečňuje nejen v budově Vysoké
školy polytechnické Jihlava,
ale lektoři vyjíždí za senio-

ry rovněž do okresních měst.
Místy konání jsou: Domov
pro seniory ve Velkém Meziříčí, Domov pro seniory Pelhřimov, Domov pro seniory
Třebíč Koutkova Kubešova,
Domov pro seniory Havlíčkův
Brod (v letošním roce je tam
studijní pauza) a Střední škola obchodní a služeb SČMSD,
Žďár nad Sázavou.
„Nespornou prioritou je to, že
přednášky mohou navštěvovat nejen senioři žijící doma
ve svých bytech, ale také uživatelé domovů pro seniory
a domovů pro osoby se zdravotním postižením z celého
Kraje Vysočina,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast
sociálních věcí Pavel Franěk.
Významným aspektem je rovněž to, že ke studiu mohou být
přijati občané České republiky
starší padesáti let a podmínkou přitom není předcházející
středoškolské vzdělání účastníka. Stačí podat přihlášku
a přijetí rovněž není vázáno
na přijímací pohovor. Výuko-

vé skupiny jsou naplňovány do
kapacity 25 posluchačů.
Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení,
vedou ji erudovaní akademičtí pracovníci Vysoké školy polytechnické a významní
odborníci z praxe. Posluchači po absolvování kurzu neskládají žádné zkoušky, po
dohodě s přednášejícím mohou dobrovolně vypracovat
závěrečnou práci na téma,
které si sami zvolí podle zaměření jednotlivých přednášek. Přednášky, semináře
a cvičení probíhají v předem
stanovených termínech, jedná se vždy o dvě výukové hodiny po 45 minutách, a to ve
14denních cyklech.
Stručný přehled měst a studijních témat pro akademický
rok 2018/2019:
• Domov pro seniory Velké
Meziříčí – Nauky o planetě
Zemi
• Domov pro seniory Pelhřimov – Nauky o planetě Zemi

• Střední škola obchodu a služeb Žďár nad Sázavou – Dějiny umění v Evropě a jejich
odezva v českých zemích
• Domov pro seniory Třebíč
Koutkova – Zdravý životní
styl seniorů III.
• Domov pro seniory Havlíčkův Brod – Arteterapie
a psychologie pro seniory (v akademickém roce
2018/2019 je výuka pozastavena)
Srdečně zveme všechny seniory z Vysočiny ke vzdělávání v rámci univerzity třetího
věku. Neváhejte využít příležitost dozvědět se něco nového a setkat se se svými
vrstevníky. Bližší informace
a přihlášky najdou zájemci na
webových stránkách Vysoké
školy polytechnické Jihlava,
Kraje Vysočina a pořádajících
organizací.
Táňa Křížová
odbor sociálních věcí
tel.: 564 602 811
e-mail:
krizova.t@kr-vysocina.cz

VYSAĎTE LÍPU A PŘISPĚJTE KE STÉMU VÝROČÍ
REPUBLIKY
Takto významné výročí některé generace ani nezažijí! A jestliže zažijí, pak jednou za život.
Přidejte se – zasaďte lípu nebo
vyvěste vlajku (nejlépe obojí),
a oslavte tak smysluplně 28. říjen a sto let naší samostatnosti. Je to náš svátek! Stejnou věc
– vysazování lip republiky –
dělávali naši předkové a jejich
lípy dnes zdobí naši krajinu
a přispívají k pěknému vzhledu našich měst a obcí. Vyjádřete takto jednoduše svou
sounáležitost a přispějte k vytvoření nového českého rekordu! Voláme MĚSTA, OBCE,

ŠKOLY, HASIČE, SPOLKY,
ale v neposlední řadě i rodiny a jednotlivce z Kraje Vysočina: vysaďte na oslavu stého
výročí vzniku republiky lípu –
náš národní strom.
Zapište se do České knihy rekordů. Je to snadné a zcela
zdarma!
Kraj Vysočina se může oficiálně zapsat do České knihy rekordů jako region, v němž se
v průběhu deseti dnů vysadilo
nejvíc národních stromů. Navíc vysazení lípy může být základem důstojné oslavy stého
výročí vzniku republiky u vás.

Hromadné sázení lip na Vysočině proběhne v období od
19. do 28. října 2018. Připojit
se může každý, kdo má zájem
připomenout si významné jubileum naší státnosti, vyjádřit
sepětí s předky a udělat něco
smysluplného – vysadit strom,
který bude ozdobou krajiny ještě za mnoho let. Národní strom
můžete vysadit kdekoliv v Kraji
Vysočina. Připojíte se tak k oficiálnímu pokusu o nový český
rekord, jenž (vyjde-li vše podle plánu) se zapíše do České
knihy rekordů. Akce je určena
pro města, obce, školy, spolky,

ale i rodiny či jednotlivce. Stačí se zaregistrovat na stránkách
www.lipyvysociny.cz a poté
v daném období lípu vysadit.
Registrujte se už teď, neboť
můžete i vyhrát (vstupenky na
muzikál, pobyt na Vysočině).
Podobnou příležitostí je také
projekt Agentury Dobrý den
s názvem Český den s českými vlajkami, který si klade za cíl vyvěsit k 28. říjnu
co nejvíc českých vlajek. Podrobnosti včetně návodů, co
dalšího lze připravit ke stému
výročí naší republiky, najdete na
www.nejvicvlajek.cz.
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
PRO OBYVATELE OBCÍ KRAJE VYSOČINA, 2. ČÁST
Kraj Vysočina (odbor sociálních věcí) zajišťuje prostřednictvím evropského projektu
Podpora vybraných sociálních
služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.,
registrační číslo CZ.03.2.6
0/0.0./0.0/15_005/0004530,
pro obyvatele kraje provoz
některých sociálních služeb,

které řeší důsledky takových
nepříznivých situací, jako je
ztráta bydlení, duševní onemocnění, domácí násilí nebo
neschopnost realizovat se na
trhu práce v důsledku zdravotního postižení (azylové
domy, dům na půl cesty, intervenční centrum, sociálně
terapeutické dílny, sociální

rehabilitace). Naším cílem je
informovat prostřednictvím
článku z předcházejícího čísla
a navazujících článků v dalších číslech starosty a pracovníky obcí o kontaktech na
tyto sociální služby a o jejich
zaměření, aby se na ně mohli
v zájmu svých obyvatel obracet.

V předchozím čísle byly uveřejněny karty sociálních služeb
poskytovatelů sociální služby
azylové domy, dům na půl cesty a intervenčního centra. Nyní
vám přestavujeme poskytovatele sociálních služeb, sociálně
terapeutické dílny a část sociální rehabilitace, jež v rámci projektu působí v Kraji Vysočina.

Sociálně terapeutické dílny:
Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Sociálně terapeutické dílny
Benediktus, z. s.
Sociálně terapeutické dílny
Lidé s lehkým až středním mentálním postižením ve věku od 16
Cílová skupina
let do důchodového věku
Adresa zařízení
Klášterní 60, 583 01 Chotěboř
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
www.benediktus.org, tel.: 731 646 811; benediktus@centrum.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním sociálně terapeutických dílen Benediktus, z. s., je rozvoj pracovních dovedností a návyků u lidí s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby byli lépe uplatnitelní alespoň na chráněném trhu práce, a zvýšili tak kapacitu vlastními silami zlepšovat svou životní úroveň. Základním cílem služby je odstranění bariér a potíží, které zabraňují klientovi v uplatnění na trhu práce.
Dílčí cíle služby: za pomoci individuálního plánování zvyšovat samostatnost klientů nejen v práci, ale i v běžném životě, vést klienty k zodpovědnému přístupu k práci, k tomu, co dělám a jak to dělám, vést je k obecným pracovním návykům, přes společné
práce, úkoly a společné akce Benediktu rozvíjet jejich schopnost spolupráce a komunikace s ostatními.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina
Adresa zařízení

Sociálně terapeutická dílna Bludiště
FOKUS Vysočina, z. ú.
Sociálně terapeutické dílny
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
FOKUS Vysočina, z. ú., Na Valech 290 583 01 Chotěboř
tel.: 778 543 127, adriana.veselska@fokusvysocina.cz
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
www.fokusvysocina.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Prostřednictvím dlouhodobé a pravidelné podpory formou nácviku vyrábění výrobků, nácvikem činností péče o sebe a domácnost
a činnostmi na zahradě pomáháme klientům získat, udržet a rozvíjet jejich schopnosti i dovednosti vedoucí k větší samostatnosti
a rozvoji jejich pracovního potenciálu (soustředění, pozornost, vytrvalost, porozumění zadané práci a samostatnost plnění úkolu),
čímž můžeme zvýšit jejich předpoklady pro zařazení do běžného života. Naším cílem je podpora a směřování klientů k přechodu
na chráněný trh práce.
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Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou
Oblastní charita Havlíčkův Brod
Sociálně terapeutické dílny
Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postiCílová skupina
žením, osoby s tělesným postižením
Adresa zařízení
Pivovarská 1223, 584 01 Ledeč nad Sázavou
569 420 355, 731 604 786, soc.ter.dilna@charitahb.cz
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
www.hb.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Pracovníci sociálně terapeutické dílny podporují klienty s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením v získání, nácviku, osvojení a upevnění jejich motorických, pracovních a sociálních dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Jedná
se o dlouhodobé a pravidelné rozvíjení jejich (pracovních) dovedností, aby mohli vykonávat odpovídající – pro klienty přijatelné –
smysluplné činnosti, dále vstoupit na chráněný, v ideálním případě na otevřený trh práce.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Sociálně terapeutická dílna – Kavárna Pohodička
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
Sociálně terapeutická dílna
Lidé s lehkým, případně středním mentálním nebo kombinovaCílová skupina
ným postižením od 18 let věku.
Adresa zařízení
V. Nezvala 115, Náměšť nad Oslavou 675 75
Bc. Marek Klement – vedoucí STD, 739 905 881,
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
kavarna@domovbz.cz, www.domovbezzamku.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Cílem sociálně terapeutické dílny je podporovat klienty v samostatnosti a nezávislosti na pomoci druhých. Rozvíjet sociální dovednosti a získávat pracovní návyky. S podporou asistentů zvládne klient při své práci v kavárně – uklidit kavárnu a připravit ji na
otevření pro hosty. Dále zvládne připravit objednávku a obsloužit hosta. Klienti se zde střídají ve 4hodinových směnách s podporou asistenta. Součástí kavárny je i její pojízdná varianta, kdy klienti trénují své dovednosti rovněž mimo kavárnu.

Název sociální služby
Sociálně terapeutické dílny
Poskytovatel
Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace
Druh sociální služby
Sociálně terapeutické dílny, ambulantní forma
Cílová skupina
18–65 let
Adresa zařízení
Dobešovská 1, 394 94 Černovice
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
565 427 111, info@domovkopretina.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
1. Pomáháme při osobní hygieně, 2. Poskytujeme stravu nebo pomoc při zajištění stravy. Uživatelé si dopolední svačinu přináší
z domova. V STD si pak s podporou, případně s pomocí pracovníka, uvaří čaj, kávu, připraví talířky, lžičky, hrnky. Po jídle pak
následuje úklid stolů a mytí nádobí, úklid jídelny a kuchyňky dle rozpisu. 3. Chceme, aby se klient učil dovednostem pro zvládání
péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalším činnostem vedoucím k sociálnímu začlenění. 4. Podporujeme základní pracovní návyky.
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Sociální rehabilitace
Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Sociální rehabilitace
Denní centrum Barevný svět, o. p. s.
Sociální prevence
Lidé ve věku 16 až 64 let s mentálním, kombinovaným a jiným
Cílová skupina
zdravotním postižením – lidé s duševním onemocněním
Adresa zařízení
Okružní 962/13, 674 01 Třebíč
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
725 993 805, fialova@barevny-svet.eu, www.barevny-svet.eu
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Cílem je poskytnout osobám se zdravotním postižením, především pak lidem s mentálním a kombinovaným postižením, podporu a pomoc směřující k co nejvyšší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Poskytnout podporu a pomoc k získání a udržení si
vhodného pracovního místa v běžném nebo chráněném prostředí, odpovídající jejich představám a schopnostem.

Název sociální služby
Poskytovatel

Sociální rehabilitace
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o. p. s.

Druh sociální služby

Služby sociální prevence

Cílová skupina
Adresa zařízení

Sluchově postižené osoby
Úprkova 6, 586 01 Jihlava

Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)

732 817 118, cnn@cnn-vysocina.cz, www.cnn-vysocina.cz

Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Prioritou Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o. p. s., je pomoc osobám se sluchovým postižením, které jsou ohroženy komunikační a informační bariérou. Posláním služby Sociální rehabilitace je snaha o plné zapojení neslyšících a nedoslýchavých osob do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Prostřednictvím individuální podpory těchto osob
usilujeme o získání co nevyšší míry jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Integrační centrum Sasov – sociální rehabilitace
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, z. ú.
Sociální rehabilitace SR
Osoby s poruchou autistického spektra, případně kombinovaCílová skupina
ným postižením, zejména z Kraje Vysočina, ve věku od 7 do 40
let.
Adresa zařízení
Sasov 15, 586 01 Jihlava
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
727 933 980, rehabilitace@icsasov.cz, web: www.icsasov.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Cílem SR je, aby se uživatel postaral o sebe s co nejmenší mírou podpory, orientoval se v běžných sociálních situacích, samostatně pracoval a účelně trávil volný čas.
K tomu slouží nácviky sociálních dovedností: etikety, rozhovorů, práce s emocemi, neverbální komunikace, péče o vlastní osobu,
domácnost, stravování.
Nácviky pracovních dovedností: spolupráce s firmami při práci v běžných provozech, údržbou prostranství.
Trávení volného času: kuželkový tým, který hraje kuželkářskou ligu, bowling, sportovní akce – hokej, fotbal a kulturní akce –
kina, koncerty.
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Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina

Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod
FOKUS Vysočina, z. ú.
Sociální rehabilitace
Osoby s chronickým duševním onemocněním, 18–80 let
Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod; Kosmonautů 262, 583
Adresa zařízení
01 Chotěboř
775 151 497, 777 151 499, komunitni.tym.hb@fokusvysocina.cz,
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
chotebor@fokusvysocina.cz, www.fokusvysocina.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním komunitního týmu – sociální rehabilitace je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností, které jsou důležité
pro zapojení uživatelů do běžného života. V rámci těchto služeb je uživatelům nabídnuta pomoc při jejich zapojování do běžného
života. Podpora je poskytována ambulantně i v terénu – v domácnostech uživatelů a v prostředí, kde se běžně pohybují. Součástí
služeb jsou i návštěvy uživatelů během jejich hospitalizace v psychiatrické nemocnici. Služba zahrnuje podporu návazných služeb.
Název sociální služby
Poskytovatel

Komunitní tým – sociální rehabilitace Pelhřimov
FOKUS Vysočina, z. ú.

Druh sociální služby
Cílová skupina
Adresa zařízení

Sociální rehabilitace
Osoby s chronickým duševním onemocněním, 18–80 let
Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov
Vedoucí Komunitního týmu, Markéta Křivánková 606 098 457,
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
komunitni.tym.pe@fokusvysocina.cz, www.fokusvysocina.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. Multiprofesní tým, složený ze sociálních a zdravotních pracovníků, pomáhá klientovi na
jeho cestě k zotavení v různých životních oblastech, např.: zdraví, porozumění onemocnění, sociální dovednosti, bydlení, finance,
práce, volný čas a jiné. Službu poskytujeme v terénu na území okresu Pelhřimov a v našich prostorách.
Jitka Přibilová
odbor sociálních věcí
tel.: 564 602 837, e-mail: pribilova.j@kr-vysocina.cz

VYHODNOCENÍ ŘEŠENÍ NEJVĚTŠÍCH PROBLÉMŮ
KRAJE Z POHLEDU VEŘEJNOSTI
Opět po dvou letech chystá Kraj Vysočina na 14. listopadu 2018
veřejné fórum pro vyhledávání největších problémů regionu z pohledu odborné i laické veřejnosti. Aktivita pod hlavičkou Místní agendy 21 je periodicky organizována od roku 2004. Novému
definování regionálních priorit a problémů pravidelně předchází
vyhodnocení řešení problémů vzešlých z předchozího veřejného
fóra. „Problémem číslo jedna před dvěma lety byla ochrana vody
a její zadržení v krajině, což potvrdil i následný sociologický průzkum, který má za úkol problémy vzešlé z veřejného fóra ověřovat
mezi větším vzorkem veřejnosti,“ připomíná Martin Hyský, politik
Zdravého Kraje Vysočina.
Sociologickým průzkumem mezi 1 891 respondenty byly potvrzeny následující problémy definované v roce 2016:
• Ochrana vody a její zadržení v krajině
• Chybějící tarifní integrace a kvalitní obslužnost
• Absence lůžkového hospice
• Zachování intenzivní zemědělské výroby
• Odliv kvalifikované pracovní síly z regionu (její nedostatek)

• Zvýšit podporu (včetně finanční) programů prevence nemocí, prioritně zaměřených na děti a mládež, seniory
• Ohrožení personálního zajištění sociálních služeb v důsledku finančního podhodnocení
Sociologickým průzkumem mezi laickou veřejností se nepotvrdila váha tří problémů: nízká preference Jihlavy jako krajského
města, konání Fóra mladých na úrovni Kraje Vysočina a nedostatečná spolupráce subjektů s potenciálem vytvořit společné produkty cestovního ruchu.
O deseti „čerstvých“ problémech Kraje Vysočina bude rozhodováno 14. listopadu 2018; odborná veřejnost se bude moci zaregistrovat do jedenácti pracovních skupin, u každého pracovního
stolu bude řídit diskusi zástupce odboru krajského úřadu, do jehož gesce daná problematika spadá, a následně bude na www.kr-vysocina.cz zveřejněn výsledek. Náměty a problémy definované
u jednotlivých tematických stolů budou zároveň využity při aktualizaci strategických dokumentů kraje.
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NOVINKY VE SBÍRCE ZÁKONŮ
Školský zákon
V částce 86/2018 Sbírky zákonů
vydané dne 16. 8. 2018 byl pod
č. 167 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2018 (část 1. 9. 2020).

Zákon nabývá účinnosti dnem
31. 8. 2018 (část 1. 8. 2019, část
1. 9. 2018).

Odměny zastupitelů ÚSC
V částce 101/2018 Sbírky zákonů vydané dne 20. 9. 2018 bylo
pod č. 202 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.

Podíl obce na daních
V částce 94/2018 Sbírky zákonů vydané dne 31. 8. 2018
byla pod č. 192 publikována
vyhláška o procentním podílu
jednotlivých obcí na částech
celostátního hrubého výnosu
daně z přidané hodnoty a daní
z příjmů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2018.

Systémová podjatost
V částce 88/2018 Sbírky zákonů
vydané dne 16. 8. 2018 byl pod
č. 176 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 11. 2018.
Zákoník práce
V částce 88/2018 Sbírky zákonů
vydané dne 16. 8. 2018 byl pod
č. 181 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2018.
Expresní výstavba
V částce 86/2018 Sbírky zákonů
vydané dne 16. 8. 2018 byl pod
č. 169 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických
komunikací,
ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.

Volby
V částce 90/2018 Sbírky zákonů vydané dne 23. 8. 2018 byla
pod č. 185 publikována vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2018.

Pojištění
odpovědnosti
z provozu vozidla
V částce 95/2018 Sbírky zákonů vydané dne 5. 9. 2018
byl pod č. 193 publikován zákon, kterým se mění zákon č.
56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č.
307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2018 (část 1. 4. 2019).
Vodoprávní úřad
V částce 89/2018 Sbírky zákonů vydané dne 23. 8. 2018
byla pod č. 183 publikována vyhláška o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Vyhláška

nabývá účinnosti dnem 1. 9.
2018.
Ochrana ovzduší I
V částce 88/2018 Sbírky zákonů vydané dne 16. 8. 2018
byl pod č. 172 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2018 (část 1. 1. 2019, část
1. 1. 2020).
Ochrana ovzduší II
V částce 92/2018 Sbírky zákonů vydané dne 29. 8. 2018
byla pod č. 190 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2018.
Daně z příjmů
V částce 88/2018 Sbírky zákonů vydané dne 16. 8. 2018
byl pod č. 174 publikován zákon, kterým se mění zákon č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2019.
VŠ
V částce 86/2018 Sbírky zákonů vydané dne 16. 8. 2018
byl pod č. 168 publikován zákon, kterým se mění zákon č.
137/2016 Sb., kterým se mění
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, a některé
další zákony, ve znění zákona
č. 303/2017 Sb.
Zákon nabývá účinnosti dnem
31. 8. 2018.

Převody jednotek
V částce 88/2018 Sbírky zákonů vydané dne 16. 8. 2018
byl pod č. 177 publikován zákon, kterým se mění zákon č.
311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám
a skupinovým rodinným domům některých bytových
družstev a o změně některých
zákonů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2018.
Penzijko
V částce 88/2018 Sbírky zákonů vydané dne 16. 8. 2018
byl pod č. 180 publikován zákon, kterým se mění zákon č.
340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Důchodové pojištění
V částce 93/2018 Sbírky zákonů vydané dne 31. 8. 2018
byl pod č. 191 publikován zákon, kterým se mění zákon č.
155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2018 (část 1. 1. 2019).
Ústavní soud
V částce 88/2018 Sbírky zákonů vydané dne 16. 8. 2018
byl pod č. 173 publikován zákon, kterým se mění zákon č.
182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 12. 2018.
Otevřená data
V částce 90/2018 Sbírky zákonů vydané dne 23. 8. 2018 bylo
pod č. 184 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb.,
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o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.

a o změně některých souvisejících nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

EVL
V částce 91/2018 Sbírky zákonů vydané dne 29. 8. 2018 bylo
pod č. 187 publikováno nařízení vlády o vyhlášení evropsky
významných lokalit zařazených do evropského seznamu.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.

Televize
V částce 99/2018 Sbírky zákonů vydané dne 14. 9. 2018
bylo pod č. 199 publikováno
nařízení vlády o Technickém
plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání
ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády
o Technickém plánu přechodu
na standard DVB-T2).
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 29. 9. 2018.

Platby na horách
V částce 98/2018 Sbírky zákonů vydané dne 12. 9. 2018 bylo
pod č. 197 publikováno nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 43/2018 Sb.,
o podmínkách poskytování
plateb pro horské oblasti a jiné
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními,

Distribuce pojištění
V částce 87/2018 Sbírky zákonů vydané dne 16. 8. 2018 byl
pod č. 170 publikován zákon
o distribuci pojištění a zajištění a pod č. 171 zákon, kterým

se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění.
Zákony nabývají účinnosti
dnem 1. 12. 2018.
Finanční krize
V částce 88/2018 Sbírky zákonů vydané dne 16. 8. 2018
byl pod č. 182 publikován zákon, kterým se mění zákon č.
374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona
č. 183/2017 Sb., a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2018.
Statutární město Třinec
V částce 88/2018 Sbírky zákonů vydané dne 16. 8. 2018
byl pod č. 175 publikován zákon, kterým se mění zákon č.
128/2000 Sb., o obcích (obec-
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ní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
31. 8. 2018.
Seznam zboží s regulovanými cenami
V částce 101/2018 Sbírky zákonů vydané dne 20. 9. 2018
bylo pod č. 203 publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č.
03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými
cenami pro rok 2018.
Výměr je publikován v Cenovém věstníku, částka 10/2018,
ze dne 31. srpna 2018 a nabývá
účinnosti 1. ledna 2019.
Miroslav Magrot
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
tel.: 564 602 185
e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2018
konaného dne 11. 9. 2018
Usnesení 0550/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 11. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0551/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Tomáše Škaryda a Ing. Pavla Švece ověřovateli zápisu ze zasedání
zastupitelstva kraje č. 05/2018.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 11. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0552/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí * zprávu o činnosti rady kraje * Zprávu o plnění usnesení
zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2018 dle materiálu ZK05-2018-02, př. 1, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK05-2018-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (6. 2. 2018), odbor sekretariátu hejtmana
(6. 2. 2018), termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0553/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: grémium ředitele (11. 9. 2018), termín: 11. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0554/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Po-

žární ochrana – dobrovolná část, dotaci obcím v celkové výši
2 128 883 Kč na pořízení technického zařízení do vybavení JPO
obcí dle materiálu ZK-05-2018-04, př. 1 * zamítnout žádosti
obcí o dotaci na pořízení technického zařízení do vybavení JPO
obcí dle materiálu ZK-05-2018-04, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2018-04, př.
4, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná
část, o částku 128 883 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 128 883 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019), termín:
31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0555/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512
– Požární ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši 7 800 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do
vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární
zbrojnice dle materiálu ZK-05-2018-05, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK05-2018-05, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, o částku 7 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
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o částku 7 800 000 Kč na poskytnutí dotací.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2020), termín:
31. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0556/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci Městu Svratka, IČ: 00295531, ve výši
500 000 Kč a Městysi Bohdalov, IČ: 00294004, ve výši
500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-05-2018-06, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-06, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, o částku
1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí dotací.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019), termín: 31.
1. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0557/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017
dle materiálu ZK-05-2018-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2018), termín: 30.
9. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0558/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-052018-08, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 dle materiálu ZK-05-2018-08, př. 3 * neposkytnout dotaci v rámci grantového
programu Prevence kriminality 2018 subjektům na projekt a ve výši
dle materiálu ZK-05-2018-08, př. 5.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor sekretariátu hejtmana
(30. 12. 2019), termín: 30. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0559/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-05-201809, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor informatiky (31. 10.
2018), termín: 31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0560/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout věcný dar Dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-052018-10, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor zdravotnictví (11. 9.
2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (11. 9.
2018), termín: 11. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0561/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení dle materiálu
ZK-05-2018-101, př. 2 * uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce
ke krytí výdajů na opravu CT přístroje a pořízení nových kogenerač-
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ních jednotek dle materiálu ZK-05-2018-101, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor zdravotnictví (31. 12.
2023), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12.
2023), termín: 31. 12. 2023
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0562/05/2018/ZK ¬– Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden–červenec 2018 dle materiálu ZK-05-2018-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický (15. 9. 2018), termín: 15. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0563/05/2018/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0564/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 235/30 o výměře 8 m² oddělený geometrickým plánem č. 163-31/2018 z pozemku par. č. 235/13 v k. ú. a
obci Rybné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné,
schvaluje dodatek č. 1742 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-201813, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0565/05/2018/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0566/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 935/62 o výměře 2 367 m² v k. ú. a obci
Skřinářov z vlastnictví obce Skřinářov do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1744 Zřizovací listiny Krajské správy a
údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK05-2018-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0567/05/2018/ZK ¬– Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 703/2 o výměře 2 043 m² v k. ú. a obci
Chlumětín z vlastnictví obce Chlumětín do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1745 Zřizovací listiny Krajské správy a
údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK05-2018-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0568/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 433/17 o výměře 11 m², oddělený
geometrickým plánem č. 160-36/2018 z pozemku par. č. 433/8 v k.
ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnic-
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tví obce Nová Buková, schvaluje dodatek č. 1746 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2018), termín: 30. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0569/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 1, z
vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Košetice * nabýt
darem pozemky dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 2, z vlastnictví
obce Košetice do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek
č. 1747 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 4 *
dodatek č. 1748 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-18,
př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0570/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2094/13 o výměře 104 m² oddělený dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 2094/1,
pozemek par. č. 2094/14 o výměře 551 m² oddělený dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 2094/1, pozemek par. č.
2094/15 o výměře 155 m² oddělený dle geometrického plánu č.
1286-63/2017 z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/16 o výměře 4 m² oddělený dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par.
č. 2094/1 a pozemek par. č. 678/18 o výměře 567 m² oddělený dle
geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 678/16 v katastrálním území Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
města Brtnice, schvaluje dodatek č. 1749 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2018-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0571/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky z vlastnictví obce Křoví se sídlem Křoví 32, PSČ 594 54, IČ: 00545406, a
města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, PSČ 595 01, IČ: 00295647, v rozsahu materiálu ZK-05-201820, př. 1.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje (11. 9. 2018), Odbor majetkový
(31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0572/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 5635/9 – ostatní plocha, silnice o
výměře 5 010 m², par. č. 5635/17 – ostatní plocha, silnice, o výměře 334 m² a par. č. 5636/44 – ostatní plocha, silnice, o výměře
15 m² v k. ú. Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do
vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0573/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1100/8 o výměře 53 m², par. č.
1100/9 o výměře 11 m², par. č. 1100/10 o výměře 173 m², par. č.
1100/11 o výměře 134 m², par. č. 1100/12 o výměře 3 m², par. č.
1100/13 o výměře 185 m², par. č. 1100/18 o výměře 207 m², par. č.
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1100/19 o výměře 38 m², par. č. 1100/20 o výměře 67 m² a par. č.
1100/21 o výměře 628 m² v k. ú. a obci Příštpo z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Příštpo, schvaluje dodatek č. 1750
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 3. 2019), termín: 30. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0574/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 620/8 o výměře 106 m², par. č.
620/9 o výměře 145 m², par. č. 620/10 o výměře 41 m², par. č.
620/11 o výměře 2 m², par. č. 620/12 o výměře 5 m², par. č. 620/15
o výměře 13 m², par. č. 620/16 o výměře 133 m², par. č. 620/17 o
výměře 85 m², par. č. 620/18 o výměře 95 m², par. č. 621/2 o výměře 48 m², par. č. 621/12 o výměře 5 m², par. č. 621/13 o výměře
13 m², par. č. 621/14 o výměře 38 m², par. č. 621/16 o výměře 177
m², par. č. 621/21 o výměře 235 m² a par. č. 699/4 o výměře 50 m²
v k. ú. a obci Slavětice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
obce Slavětice, schvaluje dodatek č. 1751 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2018-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 3. 2019), termín: 30. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0575/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2018-24, 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. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0576/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2018-25, př. 1, v k. ú.
Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kaliště * nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-052018-25, př. 2, v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví obce
Kaliště do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1752
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-25, př. 3 * dodatek č.
1753 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-25, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 1. 2019), termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0577/05/2018/ZK ¬– Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 44/1 o výměře 315 m², par. č. 663/4
o výměře 615 m², par. č. 1010/7 o výměře 446 m², par. č. 273/15 o
výměře 6 m² a par. č. 302/3 o výměře 6 m² v k. ú. a obci Polnička
z vlastnictví obce Polnička do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1754 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-26,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2018), termín: 30. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0578/05/2018/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích
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osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0579/05/2018/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. 1. 2019), termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0580/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2587 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 815 m², par. č. 2580/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 907 m², par. č. 2581/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 609 m², par. č. 2587 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 474
m² a par. č. 2593 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 69 m² v
k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví městyse Bobrová.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0581/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatně pozemek par. č. 5636/22 – ostatní plocha, silnice, o
výměře 760 m² v k. ú. Velké Meziříčí a dále pozemky par. č. 1136/1
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 424 m² a par. č. 1136/4 –
ostatní plocha, silnice, o výměře 59 m² v k. ú. Dolní Heřmanice z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0582/05/2018/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 (11. 9. 2018), termín: 11. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0583/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1759 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0584/05/2018/ZK – Tento materiál není s odkazem na §
58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např.
osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 10. 2018), termín: 31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0585/05/2018/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
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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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0586/05/2018/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. 1. 2019), termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0587/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice * pozemky par. č. 695/37, par. č. 695/38, par. č. 695/39,
par. č. 695/40, par. č. 695/41, par. č. 695/42, par. č. 695/43, par. č.
695/44, par. č. 695/45, par. č. 1248/18, par. č. 1248/19, par. č. 1407/3,
par. č. 1407/4, par. č. 1408/4, par. č. 1408/5, par. č. 1408/6, par. č.
1410/4, par. č. 1410/5, par. č. 1411/3, par. č. 1413/3, par. č. 1414/3,
par. č. 1415/92, par. č. 1415/93, par. č. 1415/94, par. č. 1415/95, par. č.
1415/96, par. č. 1419/3, par. č. 1427/2, par. č. 1502/2, par. č. 2061/29,
par. č. 2061/31, par. č. 2061/34, par. č. 2061/63, par. č. 2083, par. č.
2084, par. č. 1417/3, podíl 7/8 pozemku par. č. 1418/3, pozemek par.
č. 2007/1 oddělený dle GP č. 326-86/2018 z par. č. 2007/1, všechny
v katastrálním území Příseka * pozemky par. č. 143/4, par. č. 143/6,
par. č. 636/2, všechny v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy
* pozemní komunikaci – vyřazený úsek silnice II/405 od křižovatky se silnicí III/4053 (uzlový bod 2341A035) po křižovatku s přeložkou silnice II/405 (uzlový bod 2341A088), tj. km 1,077 až 2,833
provozního staničení silnice II/405H, k 1. 1. 2018 včetně všech součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 405-002 * nově vybudované stavební objekty v rámci stavby II/405 Příseka obchvat, SO
105 – Přeložka polní cesty, km 5,620, SO 106 – Souběžná polní
cesta, SO 107 – Přeložka polní cesty km 6,154, SO 108.1 – Připojení Příseky km 6,825, SO 108.2 – Přeložka polní cesty km 6,825,
si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o
převodu pozemní komunikace – vyřazeného úseku silnice II/405
a stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby II/405 Příseka
obchvat, schvaluje dodatek č. 1765 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2018-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2019), termín: 30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0588/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 143 – zastavěná plocha o výměře 9 m² v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova, oddělený geometrickým plánem č. 156-136/2017 z pozemku par. č. 421/1, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda, schvaluje dodatek
č. 1766 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0589/05/2018/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
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zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích
osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0590/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 951/4 o výměře 98 m² v k. ú. a obci
Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1768 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2018-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0591/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 837/20 o výměře 263 m² a par. č. 837/22 o
výměře 74 m² v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov a pozemek par.
č. 1730/9 o výměře 30 m² v k. ú. Vintířov a obci Obrataň 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
smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálu
ZK-05-2018-40, př. 1, schvaluje dodatek č. 1769 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-40, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 1. 2019), termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0592/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 410/13 o výměře 525 m² v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou 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 smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálu ZK-052018-41, př. 1, schvaluje dodatek č. 1770 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-41, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 1. 2019), termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0593/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1771 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-42,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (11. 9. 2018), termín: 11. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0594/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 840/8 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 65 m² a par. č. 840/9 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 20 m², oddělené geometrickým plánem č. 199-49/2014
z pozemku par. č. 840/1 v k. ú. Víska u Chotěboře a obci Víska, z
vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Víska, schvaluje dodatek 1772 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-43, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0595/05/2018/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0596/05/2018/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0597/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2423 – ost. plocha, silnice, o výměře 6 474 m² v k. ú. Vysoké Popovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR, schvaluje dodatek č. 1773 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2018-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2019), termín: 30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0598/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1810/20 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 55 m² v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z
vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec, schvaluje dodatek 1774 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-47,
př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0599/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 1547/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 648 m² a par. č. 1547 / 4 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 330 m² v k. ú. a obci Vladislav
z vlastnictví městyse Vladislav do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje dodatek č. 1775 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052018-48, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0600/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje*
převést darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov
dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví městyse Batelov * nabýt darem pozemky v k. ú.
Nová Ves u Třešti a obci Batelov dle materiálu ZK-05-2018-49,
př. 1, z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1776 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2018-49, př. 4 * dodatek č. 1777 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 5.
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odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0601/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákon ač. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o uzavření
smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/35018
v úseku km 0,000–1,418, rozhoduje uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Velká Losenice na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na
převod silnice III/35018 v úseku km 0,000–1,418 včetně součástí
a příslušenství a pozemku par. č. 4226 – ost. plocha, silnice, o výměře 14 758 m² v k. ú. Velká Losenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velká Losenice.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0602/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Mrákotín smlouvu o
budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po
realizaci staveb Chodník k zahrádkám Mrákotín a Chodník směr
k Částkovicím Mrákotín darovat části pozemků KN par. č. 2550,
par. č. 2554/1 v k. ú. Mrákotín u Telče, zastavěných chodníky, do
vlastnictví Městyse Mrákotín a Městys Mrákotín se zaváže tyto
části pozemků přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový (14. 12. 2018), termín: 14. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0603/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1498/1 – ost. plocha, silnice, o výměře 1 895 m² v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví města Třebíč, schvaluje dodatek č. 1778 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2018), termín: 30. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0604/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt úplatně z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu
dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-54, př. 1 * nabýt darem z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje
Vysočina pozemek v rozsahu a za podmínek dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-54, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2018), termín: 30. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0605/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemní komunikaci – vyřazenou silnici III/4103
v délce 1, 515 km včetně součástí a příslušenství, zejména mostu
ev. č. 4103-1, a pozemky par. č. 3900/15 – ost. plocha, silnice, o
výměře 3 373 m² v k. ú. Stařeč, par. č. 443 – ost. plocha, silnice,
o výměře 9 213 m² a par. č. 450/2 – ost. plocha, silnice, o výměře 2 527 m², oba v k. ú. Kracovice, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví městyse Stařeč, schvaluje dodatek č 1779 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-55, př. 1, si vyhrazuje v
souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout převést darem
pozemní komunikaci – vyřazenou silnici III/4103 včetně součás-
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tí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0606/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2018-56, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do
vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m².
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2019), termín: 30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0607/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-05-201857, př. 1, od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí
ke dni podpisu kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina * nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2018-57, př. 2, z
vlastnictví obcí do vlastnictví Kraje Vysočina * uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníkem ZD Výčapy, družstvo, smlouvu o budoucí kupní smlouvě, ve které se ZD Výčapy, družstvo, zaváže po zúžení
předmětu zástavního práva na pozemku KN, par. č. 295/5, uzavřít
kupní smlouvu na část pozemku KN, par. č. 295/5, dle GP označenou
jako par. č. 295/26, v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, za
kupní cenu ve výši 100 Kč/m² a Kraj Vysočina se zaváže tento pozemek za tuto kupní cenu odkoupit * uzavřít mezi Krajem Vysočina a
obcí Střítež smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se obec
Střítež zaváže po realizaci stavby darovat část pozemku KN par. č.
1168/1 v k. ú. Střítež u Třebíče v rozsahu cca 20 m², zastavěného silnicí II/360, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže
tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2019), termín: 30. 4. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0608/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 15 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle
materiálu ZK-05-2018-58, př. 1, kterým se předává do hospodaření
organizace nově pořízená stavba Pavilonu B.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0609/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod Smlouvu o
vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce
Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV dle materiálu ZK-052018-53, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 10. 2018), termín: 31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0610/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt hmotné nemovité věci – pozemky par. č. 358 o výměře 109 m²,
par. č. 359 o výměře 109 m², par. č. 360 o výměře 118 m², jehož součástí je rodinný dům č. p. 502, par. č. 361 o výměře 202 m² a par. č.
362 o výměře 143 m², jehož součástí je rodinný dům č. p. 474, v k. ú.
a obci Chotěboř z vlastnictví města Chotěboř se sídlem Trčků z Lípy,
69, 583 01 Chotěboř, IČ: 002 67 538, do vlastnictví Kraje Vysočina
za kupní cenu ve výši 760 000 Kč + 21 % DPH, celkem 919 600 Kč,
dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-59, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2018-59, ZK-05-2018-59pr01
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Usnesení 0611/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nepožadovat od města Brtnice spolufinancování dešťové kanalizace vybudované v rámci stavby „II/405 Brtnice“.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0612/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
požadovat po obcích příspěvek na financování veřejné dopravy v
rámci navržených jízdních řádů dle projektu Veřejná doprava Vysočina, a to ve výši 70 Kč za občana obce/rok.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0613/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, §
2212 – Silnice, o částku 5 000 000 Kč s určením pro KSÚSV na
obnovu a doplnění dopravního značení v roce 2018 při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
5 000 000 Kč * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz
u KSÚSV pro rok 2018 o celkovou částku 5 000 000 Kč na obnovu a doplnění dopravního značení.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0614/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
udělit cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1.–3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2018 dle
materiálu ZK-05-2018-63, př. 1, a na základě vzorové smlouvy dle
materiálu ZK-05-2018-63, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10.
2018), termín: 31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0615/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji
VDV se Statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1,
586 01 Jihlava, IČ: 00286010, dle materiálu ZK-05-2018-64, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0617/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2018 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-052018-66, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle
materiálu ZK-05-2018-66, př. 3 * neposkytnout dotace v rámci
grantového programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2018 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2018-66, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0618/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci příjemci DOC.DREAM services, s. r. o., se sídlem Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava, IČ: 05386551, ve výši
350 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribu-
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ce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií, na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2018 dle
materiálu ZK-05-2018-67, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-05-2018-67, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(30. 5. 2019), odbor ekonomický (30. 5. 2019), termín: 30. 5. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0619/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2018 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2018-68, př. 1
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK05-2018-68, př. 3 * neposkytnout dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2018 žadatelům uvedeným v materiálu
ZK-05-2018-68, př. 2.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0620/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout zápůjčku v celkové výši 14 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ:
00091766, za účelem realizace projektu I-CULT: Mezinárodní
kulturní platforma dle materiálu ZK-05-2018-69, př. 3, schvaluje převod finančních prostředků ve výši 14 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly
Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií, za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 14 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na financování projektu
I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma dle materiálu ZK-052018-69, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (31. 12. 2022), termín: 31. 12. 2022
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0621/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout zápůjčku v celkové výši 16 965 980 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ:
00091766, za účelem realizace projektu Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice dle
materiálu ZK-05-2018-70, př. 3, schvaluje převod finančních prostředků ve výši 16 965 980 Kč z Fondu strategických rezerv do
rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost
muzeí a galerií, za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 16 965
980 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou
organizaci, na financování projektu Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice dle materiálu ZK-05-2018-70, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (31. 12. 2022), termín: 31. 12. 2022
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0622/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje mění text
usnesení č. 0397/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, že text * „Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje na * předfinancování
akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava do výše 33 905 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých
výdajů akce poskytnutím zápůjčky * krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši
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10 % z celkových způsobilých výdajů akce Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava, tj. max. do výše
3 390 500 Kč z rozpočtu kraje“ se nahrazuje textem * „Zastupitelstvo
kraje schvaluje závazek kraje na * předfinancování akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, Optimalizace péče o sbírky
a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava do výše 34 256 588
Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů akce poskytnutím zápůjčky * krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny
Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů akce Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v
Muzeu Vysočiny Jihlava, tj. max. do výše 3 425 659 Kč z rozpočtu
kraje“, rozhoduje poskytnout zápůjčku v celkové výši 34 256 588 Kč
s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ: 00090735, za účelem realizace projektu Optimalizace péče o
sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava dle materiálu
ZK-05-2018-71, př. 3, schvaluje převod finančních prostředků ve výši
34 256 588 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok
2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií, za účelem
poskytnutí zápůjčky ve výši 34 256 588 Kč s určením pro Muzeum
Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na financování projektu
Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny
Jihlava dle materiálu ZK-05-2018-71, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu (30. 6. 2024), termín: 30. 6. 2024
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0623/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2018-72, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30.
9. 2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0624/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Koncepci podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období
2018–2023 dle materiálu ZK-05-2018-73, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12.
9. 2018), termín: 12. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0625/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci ve výši 350 000 Kč firmě ODDYVY, a. s., IČ:
05620554, se sídlem Táborská 266, 664 51 Kobylnice na obnovu kulturní památky Cikháj, vodní mlýn * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-05-2018-74, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31.
10. 2018), termín: 31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0626/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0002
dle materiálu ZK-05-2018-75, př. 3 * uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0023 dle materiálu ZK-05-201875, př. 4 * uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
FV02430.0025 dle materiálu ZK-05-2018-75, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31.
10. 2018), termín: 31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0627/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže
a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 500 000
Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace, rozhoduje * poskytnout
dotaci ve výši 500 000 Kč Házené Vysočina, s. r. o., Žďárská 158,
59214 Nové Veselí, IČ: 06374204, dle materiálu ZK-05-2018-76, př. 1
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2018-76, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2019), odbor ekonomický (31. 1. 2019), termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0628/05/2018/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-05-2018-77, př.
1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-05-2018-77, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (11. 9. 2018), termín:
11. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0629/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce
2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení dle materiálu ZK-05-2018-78, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (11. 9. 2018), termín:
11. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0630/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2018-79, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (11. 9. 2018), termín:
11. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0631/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
o zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2019
dle materiálu ZK-05-2018-80, př. 1 * uzavřít smlouvu dle materiálu
ZK-05-2018-80, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0632/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací
projektu C4PE Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu ZK05-2018-81, př. 1 * uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu C4PE organizace Vysočina Education,
školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
středisko služeb školám, příspěvková organizace, dle materiálu ZK05-2018-81, př. 2, schvaluje * převod finančních prostředků ve výši
3 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední
školy, za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 200 000 Kč s ur-
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čením pro Střední průmyslovou školu Třebíč na předfinancování
projektu C4PE * převod finančních prostředků ve výši 5 050 000
Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje
na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti
vzdělávání, za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 050 000 Kč s
určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu C4PE * závazek kraje na krytí finanční spoluúčasti organizace Vysočina Education ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů
projektu C4PE, maximálně ve výši 945 544 Kč z rozpočtu kraje, po
vyúčtování projektu.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0633/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvy o partnerství s níže uvedenými partnery za účelem
realizace projektu s názvem Inquiry-based Learning and Teaching
Across Europe dle materiálů ZK-05-2018-82, př. 2, a ZK-05-201882, př. 3 * Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Žižkova 1939/20, 58601 Jihlava, IČ: 75140349, PIC:
947694851 * TAMPERE, ALEKSIS KIVEN KATU 14-16, 33100
TAMPERE, Finland, National ID: 02116752, PIC: 998829080 * LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HUGUES LIBERGIER,
55 Rue Libergier, 51100, Reims, France, National ID: 195100359,
PIC: 949023169 * Lycée Polyvalent Stéphane Hessel, 8 rue Godart Roger, Post code 51331, France, National, ID: 195100680, PIC:
949554923 * Rectorat de l’académie de Reims, 1 rue navier, 51082
Reims, France, National ID: 175 104 306, PIC: 933425957 * Land
Niederösterreich, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, representing Amt
der NÖ Landesregierung, Abt. Wissenschaft und Forschung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, Austria, National ID DVR: 0059986,
PIC: 907064364, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu
strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet určený na financování projektu Inquiry-based
Learning and Teaching Across Europe ve výši max. 1 mil. Kč (z toho
předpokládané spolufinancování kraje činí 63 tis. Kč), částka bude
uvolňována dle potřeby.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0634/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatky k partnerským smlouvám dle materiálů ZK-05-2018-83,
př. 1, a ZK-05-2018-83, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018), termín: 31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0635/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
uzavřít smlouvu o spolupráci a darovací dle materiálu ZK-05-201884, př. 1 * poskytnout finanční dar ve výši 8 000 000 Kč městu Havlíčkův Brod se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův
Brod 2, IČ: 00267449, dle materiálu ZK-05-2018-84, př. 1, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, o částku
8 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 8 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru.
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odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018), odbor ekonomický (31. 10. 2018), termín: 31. 10.
2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0636/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dohodu o vzájemné spolupráci dle materiálu ZK-05-2018-85, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018), termín: 31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0637/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, §
4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, o částku
500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 –
Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, o částku 500 tis. Kč
určenou na dofinancování mobilní specializované paliativní péče,
rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 –
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče * Diecézní charitě
Brno, IČ: 44990260, ve výši 2 320 000 Kč na dofinancování služeb
Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč a domácí péče s vazbou na mobilní specializovanou paliativní péči dle materiálu ZK-05-2018-86,
př. 4 * Domácímu hospici Vysočina, o. p. s., IČ: 70803978, ve výši
600 000 Kč na dofinancování služby Středisko hospicové péče Nové
Město na Moravě dle materiálu ZK-05-2018-86, př. 5 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-05-2018-86,
př. 4, a ZK-05-2018-86, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 10. 2018), odbor zdravotnictví (31. 10. 2018), termín: 31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0638/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci ve výši 1 567 812 Kč městu Ledeč nad Sázavou, IČ: 00267759, na úhradu nákladů v rámci rekonstrukce čističky odpadních vod Háj-Ledeč dle materiálu ZK-05-2018-87, př. 2 *
rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-05-2018-87, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 2321 – Odvádění a čištění
odpadních vod a nakládání s kaly, o částku 1 567 812 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
1 567 812 Kč.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor sociálních věcí (31. 12.
2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0639/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2019 dle
materiálu ZK-05-2018-88, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor sociálních věcí (29. 2.
2020), termín: 29. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0640/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině č. 06/16 ze dne 13. 9. 2016.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (30. 9. 2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0641/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v
rámci výzvy č. 30_17_007 dle materiálu ZK-05-2018-90, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor sociálních věcí (30. 9.
2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0642/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, schvaluje rozpočtové
opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2018-91,
př. 1, a ZK-05-2018-91, př. 2, rozhoduje * poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 7 539 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2018-91, př. 1, a ZK-05-2018-91, př. 2 *
uzavřít dodatky k veřejnoprávním smlouvám a veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle
materiálu ZK-05-2018-91, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor sociálních věcí (31. 10.
2018), termín: 31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0643/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Dodatek č. V ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o
vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2018-92, př. 1 * Dodatek č. III ke smlouvě
o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK05-2018-92, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor sociálních věcí (31. 12.
2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0644/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje * poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši
6 721 637 Kč ze zvláštního účtu projektu dle materiálu ZK-05-2018-93,
př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2018-93, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor sociálních věcí (31. 12.
2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0645/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018
dle materiálu ZK-05-2018-94, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového
programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018
ve složení * ČSSD – Petr Krčál (ZR), Ivana Mojžyšková (HB) * KDU-ČSL – Karel Křivánek (JI), Pavel Pípal (PE) * ODS – Helena Hinková (JI), Marta Stolínová (HB) * KSČM – Milan Plodík (HB), Kamil
Vejvoda (ZR) * SPV – Zdena Marková (ZR), Eva Požárová (JI) * ANO
2011 – Pavel Franěk (TR), Pavel Švec (ZR) * SPD+SPO – Iva Švehlíková (JI) * Jana Velebu (ZR, SPD + SPO) předsedou řídicího výboru
grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku
obcí 2018 * garantem grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018 odbor sociálních věcí a zástupce
garanta JUDr. Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Mgr. Stanislavu
Holbovou s právem poradním, vyslovuje souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy
řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena ří-
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dicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (30. 9. 2018), termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0646/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-052018-95, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu
ZK-05-2018-95, př. 2 * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve
výši dle materiálu ZK-05-2018-95, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019), termín: 30. 4.
2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0647/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-052018-96, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu
ZK-05-2018-96, př. 2 * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve
výši dle materiálu ZK-05-2018-96, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020), termín: 31. 1.
2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0648/05/2018/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-05-2018-97, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu
ZK-05-2018-97, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu
ZK-05-2018-97, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0649/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
v souladu s § 37, odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, právo rozhodnout o uzavření
smluv o spolupráci a veřejnoprávních smluv při realizaci projektu Revitalizace Hodíškovského rybníka dle materiálu ZK-05-2018-98, př. 1,
rozhoduje o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Revitalizace Hodíškovského rybníka dle materiálu ZK-05-2018-98, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (30. 10. 2018),
termín: 30. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0650/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu
ZK-05-2018-99, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2018),
termín: 31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 0651/05/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace FV01959.0033 a
FV01959.0061 dle materiálů ZK-05-2018-100, př. 3, a ZK-05-2018-100,
př. 6.
odpovědnost: rada kraje (11. 9. 2018), odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2018), termín: 31. 10. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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(Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail hajkova.ivona@kr-vysocina.cz nejpozději do 12. října 2018)
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