1
leden 2020

KRAJ VYSOČINA MÁ SCHVÁLENÝ
ROZPOČET NA PŘÍŠTÍ ROK.
HOSPODAŘIT BUDE SE ZDROJI
12,6 MILIARDY KORUN
Zastupitelé Kraje Vysočina 10. prosince 2019
schválili podobu rozpočtu Kraje Vysočina na rok
2020. Podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast ekonomiky a majetku Martina Kukly
bude kraj stejně jako v minulosti i v následujících dvanácti měsících hospodařit s vyrovnanými
zdroji a výdaji, tentokrát ve výši 12,6 miliardy
korun. Jde o částku téměř o 10 % vyšší než v roce
2019. „Za pozornost stojí například výrazný avizovaný nárůst investic a posílení kapitoly Doprava
především v oblasti základní dopravní obslužnosti.
Kraj je rovněž připraven na maximální čerpání
evropských fondů, což se odráží i v částkách určených na předfinancování těchto aktivit. Vyrovnat
se budeme muset také se zákonným nárůstem
mezd zaměstnanců ve všech 97 krajem zřizovaných institucích zajišťujících základní veřejné
služby,“ komentuje některé parametry rozpočtu
Kraje Vysočina Martin Kukla.
Příjmová část krajského rozpočtu je navíc v roce
2020 posílena o dalších 837 milionů korun, které
budou uvolněny z Fondu strategických rezerv
a pomohou kraji s předfinancováním evropských projektů. Na investice z vlastních zdrojů
kraje, tedy kromě evropských projektů, je v roce
2020 vyčleněno 870 milionů korun, což je o 100
milionů korun více než v roce předchozím. „Prostředky mimo jiné zajistí dokončení stavby krajské
knihovny v Havlíčkově Brodě, pokryjí I. etapu
logisticky velice náročné rekonstrukce stravovacího provozu jihlavské nemocnice nebo dokončení pavilonu chirurgických oborů v Nemocnici
Třebíč. Odstartujeme i stavbu domova pro seniory
v areále jihlavské nemocnice a rádi bychom zahájili také stavbu nového pavilonu pro Nemocnici
Pelhřimov,“ doplnil Martin Kukla.
Kraj v roce 2020 dokončí klíčové dopravní
stavby obchvatů Velkého Beranova a Nového
Veselí, zahájí stavby obchvatů Jihlavy, Lukavce
a dokončí přípravu obchvatů Velké Bíteše. Téměř
na jedné miliardě se zastaví výdaje na zajištění
dopravní obslužnosti obyvatel, výdaje na zajištění
autobusové a vlakové dopravy narostou o 300
milionů korun a do této sumy se promítnou podmínky nového desetiletého kontraktu s Českými
drahami, ale také rozšíření autobusových spojů
zařazených do Veřejné dopravy Vysočiny. O 883
milionů korun vzrostou i výdaje na školství, kde
zásadní navýšení stejně jako u ostatních kapitol
představují mzdové náklady a kde také bude

kraj podporovat sport, polytechnické vzdělávání
i zhodnocování majetku. Kultura ve svém rozpočtu počítá s výdaji na pokračování stavebních
a rovněž interiérových úprav obou krajských
hradů – Roštejna a také Kamene. O přízeň krajského rozpočtu se nemusí bát spolky zahrádkářů,
chovatelů ani včelařů. „Novinkou roku 2020
bude umístění několika včelstev na budově sídla
Kraje Vysočina. Uvidíme, jak se jim bude v naší
přítomnosti dařit a zda se připojíme k úspěšným
producentům, jako je Národní divadlo nebo Letiště
Václava Havla,“ říká Martin Kukla.
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Údaje rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2020
v tis. Kč:
Zdroje celkem
12 619 469
Výdaje celkem
12 619 469
z toho kapitola:
zemědělství
školství, mládeže a sportu
kultura
zdravotnictví
životní prostředí
územní plánování
doprava
sociální věci
požární ochrana a IZS
zastupitelstvo kraje
krajský úřad
regionální rozvoj
nemovitý majetek
informatika
analýzy a podpora řízení
ostatní finanční operace
rezerva a rozvoj kraje
evropské projekty
dotační politika
převod do Fondu strategických rezerv

3 770
6 553 017
224 948
454 045
15 900
1 605
2 271 540
152 000
8 660
65 723
371 603
18 737
870 315
52 907
16 595
104 247
230 000
837 007
291 850
75 000

Zdroj: Rozpočet Kraje Vysočina
Příjmová část rozpočtu roku 2020 se s největší
pravděpodobností stejně jako v minulých letech
ještě navýší o peníze z přebytku hospodaření
letošního roku. Hejtmanství uvažuje, že je využije
zejména na boj se suchem a kůrovcovou kalamitou
a dále na posílení kapitoly Doprava.
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Vybrané položky rozpočtu Kraje Vysočina 2020
- Navýšení podpory pro Všesportovní kolegium Vysočiny sdružující deset sportovních organizací s více než 45 tisíci členy,
4,4 mil. Kč
- Podpora polytechnického vzdělávání (Merkury do škol, ROTO
z Vysočiny, Projekt Postav si svůj dům atd.), 8,7 mil. Kč
- Dotace na vybavení nového sídla Krajské knihovny Vysočiny
v Havlíčkově Brodě, 20,8 mil. Kč
- Náklady na zajištění základní dopravní obslužnosti veřejné linkové osobní dopravy a drážní osobní dopravy, 995,3 mil. Kč
- Opravy, údržba komunikací prováděné Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, 1,1 mld. Kč
Největší dopravní stavby roku 2020:
II/602 Velký Beranov – obchvat
II/353 Nové Veselí – obchvat
II/130 Golčův Jeníkov – křiž. D1, úsek č. 1, část II
II/128 Salačova Lhota – obchvat
II/399 křiž. S III/39911 – Dalešice křiž. S II/351
II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba
II/360 Oslavička–Rudíkov, II/360 Střítež–Slavice, II/360
Slavice–Výčapy
II/349 Svatoslav–Čechtín
II/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova a Dolní

II/406 Třešť – ul. Revoluční
III/11244 Radňov, Skuhrov – most (nad I/38)
Fond Vysočiny (41 grantových programů), 291,85 Kč +
30 mil. Kč pro majitele lesů na odstranění kůrovcové kalamity.
Investiční plány Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví, školství,
kultury a dalších oblastí, 870 mil. Kč.
Příklady investičních záměrů na rok 2020:
- SUPŠ Helenín – oprava tělocvičny
- SŠ PTA Jihlava – svářečská škola a výukový pavilon
- VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce kotelny
domova mládeže
- Nemocnice Pelhřimov – nový pavilon, rozšíření urgentního příjmu
- Nemocnice Jihlava – rekonstrukce stravovacího provozu
- Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy
kaple Panny Marie Bolestné u Hradu Kámen
- Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
- Domov Ždírec, zahájení stavby provozu Jihlava
- Transformace Domova Háj
 Anna Krištofová, odbor ekonomický
tel.: 564 602 232,
e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz

ZLATÝ ERB 2020:
STARTUJE JIŽ 22. ROČNÍK SOUTĚŽE ZLATÝ ERB
Kraj Vysočina ve spolupráci se
spolkem Český zavináč vyhlašuje krajské kolo 22. ročníku
soutěže Zlatý erb. Smysl soutěže spočívá nejen ve vlastním
srovnávání webů měst a obcí,
ale jejich webmasterům a provozovatelům poskytuje také
užitečné informace a hodnocení
pro další zlepšování. Cílem
soutěže je podpořit a motivovat
úřady ke zlepšování komunikace s občany i prostřednictvím
webových stránek a elektronických služeb. Soutěž je organizována v krajských kolech
a v navazujícím celostátním
kole. Kraje sestavují odbornou
porotu, která hodnotí webové
stránky a elektronické služby
svých měst a obcí. Účast v soutěži je pro všechny kategorie
zdarma.
Krajského kola soutěže Zlatý
erb se mohou zúčastnit města
a obce kraje se svými oficiálními

webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými
webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je
k dispozici na webové stránce
soutěže www.zlatyerb.cz a na
portálu Města a obce online
http://mesta.obce.cz.
Kraj Vysočina opět vyhlašuje
své vlastní zvláštní kategorie, a to pro všechna školská,
sociální, zdravotní i kulturní
zařízení, která mají sídlo na
území Kraje Vysočina. Nechybí
ani tradiční kategorie pro Sbory
dobrovolných hasičů Kraje
Vysočina. Formulář přihlášky
do soutěže je k dispozici na
webové stránce soutěže http://
www.zlatyerb.cz/vysocina.
Hlavní ceny budou v krajském
i celostátním kole uděleny
v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky
města
b) nejlepší webová stránka obce

c) Smart City a nejlepší elektronická služba
Ve vysočinském krajském kole
budou uděleny ceny ve všech
zvláštních výše uvedených
kategoriích.
V celostátním kole bude udělena
také Cena ministryně pro místní
rozvoj za nejlepší turistickou
prezentaci, kromě měst a obcí
mohou soutěžit i kraje, organizace turistického managementu
a turistické atraktivity (hrady
a zámky, volnočasové areály,
muzea atd.).
Účastníkům soutěže bude zajištěn zvýhodněný vstup na konferenci ISSS v Hradci Králové,
jež se koná tentokrát v pondělí
20. dubna 2020.
Uzávěrka příjmu přihlášek je
stanovena na 31. 1. 2020 do
14.00 hod. Porota zahájí své
hodnocení 3. 2. 2020 a slavnostní vyhlášení krajského kola
soutěže v Kraji Vysočina se

uskuteční v úterý 31. března
2020 v 15.00 hod. v prostorách
kongresového sálu Krajského
úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.
Další informace naleznete
na www.zlatyerb.cz
Více informací podá za krajský
úřad Klára Jiráková, odbor
informatiky, tel.: 564 602 341,
e-mail: jirakova.k@kr-vysocina.
cz, případně koordinátorka soutěže Jitka Hajžmanová, hajzmanova@zlatyerb.cz.
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VE FONDU VYSOČINY BUDE PRO PŘÍŠTÍ ROK
VÍCE NEŽ 320 MILIONŮ KORUN
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
schválilo rozpočet kraje na
rok 2020 ve výši přesahující
12 miliard korun. Součástí
plánovaných výdajů je také
převod do Fondu Vysočiny,
který pro příští rok počítá s částkou 291 850 tisíc korun. Prostředky Fondu Vysočiny se
stejně jako v letošním roce opět
doplní o další peníze na boj se
suchem a kůrovcovou kalamitou z Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina, a to ve
výši 30 milionů korun. Programy vyhlašované ve Fondu
Vysočiny mají tedy pro příští
rok celkovou finanční alokaci
ve výši 321 850 000 Kč.

Od roku 2019 zavedl kraj jednotnou dotační politiku realizovanou prostřednictvím Fondu
Vysočiny a vyhlášeno bylo
celkem 38 programů ve výši
293 150 000 korun. Pro rok
2020 se počet programů zvýší
o tři – po dvou letech se opět
zařazuje Edice Vysočiny 2020
a Infrastruktura cestovního
ruchu 2020 a úplnou novinkou
je program pro obce a města
na vybavení stomatologických
ambulancí ve výši 1,5 milionu
korun. „Jednotlivé programy
jsou každý rok revidovány
a jejich finanční alokace se
mění podle aktuálních potřeb
a zájmu žadatelů nebo podle

vývoje příjmů rozpočtu. V roce
2020 se sníží alokace například u programu Cyklodoprava
a cykloturistika, Územní plány
nebo Informační a komunikační
technologie, a naopak se navýší
prostředky na prevenci kriminality, na podporu regionální
kultury a na program Bezpečná
silnice. Prioritou však nadále
zůstává boj se suchem a kůrovcovou kalamitou,“ přiblížil
náměstek hejtmana pro oblast
regionálního rozvoje Pavel
Pacal a doplnil, že schválený
dotační program Hospodaření
v lesích 2020 bude finančně
kryt prostředky z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Už v letošním roce vyčlenilo krajské zastupitelstvo na
boj se suchem a kůrovcovou
kalamitou ve Fondu strategických rezerv 100 milionů
korun. Z této částky bylo dosud
v rámci dotačních programů
Hospodaření v lesích 2019 I a II
schváleno 50 946 460 korun.
 Jaroslava Kopecká,
odbor ekonomický
tel.: 564 602 230,
e-mail: kopecka.j@kr-vysocina.cz
 Dušan Vichr,
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 541,
e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

FOND VYSOČINY 2020
Infrastruktura cestovního ruchu 2020 – 1 500 000 Kč – program
na podporu zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního
ruchu (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing.
Zuzana Vondráková, tel.: 564 602 353, vondrakova.z@kr‑vyso‑
cina.cz)
Podávání žádostí: 1.–8. 4. 2020

Turistická informační centra 2020 – 2 000 000 Kč – program na
podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Zuzana
Vondráková, tel.: 564 602 353, vondrakova.z@kr‑vysocina.cz; Bc.
Veronika Švarcová, tel: 564 602 355, Svarcova.V2@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 1.–29. 2. 2020

UNESCO 2020 – 1 500 000 Kč – program na podporu měst
s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava
Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 1.–29. 2. 2020

Stavby ve vodním hospodářství 2020 – 70 000 000 Kč – program
na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody,
ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových
i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně
ochrany před povodněmi a suchem (odbor životního prostředí
a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, zvolanek.r@
kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207, drapela.m@
kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 1. – 3. 2. 2020

Památky 2020 – 14 500 000 Kč – program na podporu obnovy
kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek (odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 546 602 296,
panackova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 15. 1. – 15. 2. 2020
Postupové přehlídky v kultuře 2020 – 350 000 Kč – program na
podporu pořádání krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Bc. Iva Str‑
nadová, tel.: 567 602 260, strnadova.i@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 15.–31. 1. 2020
Cyklodoprava a cykloturistika 2020 – 9 000 000 Kč – program
na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek a na zvýšení
atraktivity a bezpečnosti cyklistiky (odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Ing. Petr Stejskal, tel.: 564 602 354,
stejskal.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 2.–13. 3. 2019

Odpady a ekologická výchova 2020 – 2 500 000 Kč – program na
podporu předcházení vzniku odpadů, recyklaci odpadů a ekologickou výchovu (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Eva
Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing.
Iveta Křivánková, tel.: 564 602 520, krivankova.i@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 15. 1. – 15. 2. 2020
Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020 –
2 800 000 Kč – program na podporu uplatňování principů
udržitelného rozvoje (odbor regionálního rozvoje, Mgr. Gabriela
Šmikmátorová, tel.: 564 602 586, smikmatorova.g@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 20. 1. – 7. 5. 2020
Obnova venkova Vysočiny 2020 – 89 000 000 Kč – program
na podporu venkovských obcí a sídel v obnově jejich majetku
(odbor regionálního rozvoje, Mgr. Dušan Vichr, tel.: 564 602 541,
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vichr.d@kr-vysocina.cz; Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@
kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 1. 2. – 26. 6. 2020
Prevence kriminality 2020 – 1 000 000 Kč – program na podporu
specifických programů prevence kriminality (odbor sekretari‑
átu hejtmana, Mgr. Andrea Pohanová, tel.: 564 602 164, mob.:
724 650 109, pohanova.a@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13.–30. 1. 2020
Sportujeme a volný čas 2020 – 4 500 000 Kč – program na
podporu dlouhodobé a pravidelné sportovní a volnočasové činnosti dětí a mládeže (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Milan
Kastner, tel.: 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz; Kateřina
Němcová, tel.: 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz; Ing. Karo‑
lina Smetanová, tel.: 564 602 942, smetanova.k@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13.–24. 1. 2020
Krajská centra talentované mládeže 2020 – 8 000 000 Kč –
program na podporu provozu Krajských center talentované
mládeže (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Milan Kastner,
tel.: 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13.–24. 1. 2020
Celoroční aktivity handicapovaných 2020 – 500 000 Kč – program na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových
aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých (odbor
školství, mládeže a sportu, Bc. Jana Čermáková, tel.: 564 602 939,
cermakova.j@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941,
horky.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 1.–14. 2. 2020
Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 –
500 000 Kč – program na podporu pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
(odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Karolina Smetanová, tel.:
564 602 942, smetanova.k@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 1. – 31. 10. 2020
Sportoviště 2020 – 3 000 000 Kč – program na podporu výstavby
a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje
Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Zdeněk Beneš,
tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel.
564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13.–24. 1. 2020
Účast na mistroství Evropy a světa 2020 – 900 000 Kč – program
na podporu účasti na mistrovství Evropy a světa ve sportovních
disciplínách (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Zdeněk Beneš,
tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 1. – 31. 10. 2020

Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020
– 600 000 Kč – program na podporu pořádání vrcholných soutěží ve sportovních disciplínách (odbor školství, mládeže a sportu,
Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 1. – 31. 10. 2020
Učební pomůcky ZUŠ 2020 – 1 000 000 Kč – program na
podporu pořizování a opravu učebních pomůcek základních
uměleckých škol (odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Zdeňka
Hloušková, tel.: 564 602 950, hlouskova.z@kr-vysocina.cz; Mgr.
Hana Koudelová, tel.: 564 602 949, koudelova.h@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 1.–15. 2. 2020
Provozování domácí hospicové péče 2020 – 15 000 000 Kč
– program na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče (odbor sociálních věcí, Bc. Monika Havelková, tel.:
564 602 843, havelkova.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13.–24. 1. 2020
Specifická primární prevence rizikového chování ve školách
2020 – 3 500 000 Kč – program na podporu programů specifické
primární prevence rizikového chování ve školách v roce 2020
(odbor sociálních věcí, Bc. Monika Havelková, tel.: 564 602 843,
havelkova.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13.–24. 1. 2020
Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb
2020 – 2 000 000 Kč – program na podporu provozních nákladů
vzniklých při svozu klientů do denních stacionářů a center
denních služeb (odbor sociálních věcí, Mgr. Petr Švanda, tel.:
564 602 834, svanda.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13.–24. 1. 2020
Dobrovolnictví 2020 – 3 100 000 Kč – program na podporu
projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám
závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina (odbor sociál‑
ních věcí, Mgr. Monika Beranová, tel.: 564 602 845, beranova.m@
kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13.–24. 1. 2020
Podpora zajištění stomatologické péče 2020 – 1 500 000 Kč
– program na podporu zajištění dostupnosti zubní péče pro
obyvatele Kraje Vysočina (odbor zdravotnictví, Bc. David Talpa,
tel.: 564 602 461, talpa.d@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 1. – 31. 10. 2020
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace k programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových
stránkách Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz.

MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020
V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2020
Kraj Vysočina opět vyhlašuje
v rámci Fondu Vysočiny program
na podporu uplatňování principů
udržitelného rozvoje – MÍSTNÍ
AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020

v KRAJI VYSOČINA 2020.
Alokace pro rok 2020 je 2 800
tis. Kč, přičemž žadatelé mohou
získat dotaci až 90 tis. Kč. Účelem poskytovaných finančních

prostředků je podpora uplatňování principů udržitelného
rozvoje ve strategickém řízení na
místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní

Agendy 21 a popularizace a propagace konceptu udržitelného
rozvoje, MA21 a Zdraví 2020
na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS, škol a nestátních

číslo 01/2020

neziskových organizací v Kraji
Vysočina. Podporovanými aktivitami může být zajištění osvětových kampaní, tvorba informačních materiálů, výstavy a prezentace, kulaté stoly, veřejná
fóra a další nástroje přispívající k zapojování veřejnosti do

ZPRAVODAJ
plánování rozvoje. Školy podporující zdraví mohou projekty
zaměřit na zavádění principů
zdravého životního stylu do škol,
činnost dětských zastupitelstev,
žákovských či studentských parlamentů, sportovní aktivity žáků,
zapojení do osvětových kampaní

v oblasti zdraví a ochrany životního prostředí, prevenci úrazů
a dalších aktivit, které vedou ke
zkvalitnění rozvojových aktivit
žadatele.
Žádosti je možné podávat
v termínu od 20. ledna do
7. května 2020.
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Kontaktní osoba: Gabriela
Šmikmátorová, koordinátorka
Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, odbor regionálního rozvoje, tel.: 564 602
586, e-mail: smikmatorova.g@
kr-vysocina.cz.

NOMINUJTE POČIN ROKU 2019
V ANKETÁCH ZLATÁ JEŘABINA A SKUTEK ROKU!
Kraj Vysočina již po šestnácté vyhlašuje anketu Zlatá jeřabina –
Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a po desáté anketu Skutek roku. Cílem anket je nalézt nejlepší kulturní počiny, příkladné
aktivity v oblasti památkové péče a dobrovolné skutky a projekty
vedoucí k rozvoji regionu.
Příjem nominací do obou anket odstartuje společně 1. ledna 2020
a potrvá do 31. ledna 2020. Nominovat může kdokoliv, a to aktivitu, která proběhla v předešlém roce. Nominace je možná pomocí
elektronického formuláře umístěného na webových stránkách www.
kr-vysocina.cz/pocinroku. Do Zlaté jeřabiny lze nominace kromě
elektronického formuláře také poštou s označením Zlatá jeřabina
nebo na e-mail zlatajerabina@kr-vysocina.cz.
V anketě Zlatá jeřabina je možné nominovat do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Nominovat můžete kulturní
akci, jako je koncert, festival, divadelní a hudební přehlídka, ediční
počin, muzejní expozice a další, nebo příkladnou péči o památku.

Skutek roku – Skutky fyzických osob lze nominovat v oblastech
sociálně-zdravotní, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta. Oblasti pro nominace právnických osob
jsou sociálně-zdravotní, ekonomická, životní prostředí, poradenství,
osvěta a vzdělávání a volný čas dětí a mládeže. Navrhovatel není
omezen počtem návrhů. Nelze ocenit skutek nebo projekt oceněný
v této soutěži v předchozích letech. Tyto návrhy budou z nominací
vyřazeny.
Následné hlasování veřejnosti proběhne v březnu 2020.
Více informací:
Lenka Šestáková, odbor regionálního rozvoje,
e-mail: sestakova.l@kr-vysocina.cz
tel.: 564 602 564, 724 650 271
Iva Strnadová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
e-mail: strnadova.i@kr-vysocina.cz, 564 602 260.

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
PRO OBYVATELE OBCÍ KRAJE VYSOČINA, 2. ČÁST
Kraj Vysočina (odbor sociálních věcí) zajišťuje od 1. 1. 2019 prostřednictvím navazujícího evropského projektu Podpora vybraných
sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0010486, financování
vybraných sociálních služeb – azylové domy, dům na půl cesty, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, osobní asistence a intervenční centrum.
Naším cílem je informovat prostřednictvím článků z předcházejících
čísel (9–11/2018, 11/2019) 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 sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Nyní vám
přestavujeme poskytovatele sociálních služeb – osobní asistence
a intervenční centrum, které působí v Kraji Vysočina v rámci projektu.
Kompletní dokument se všemi kartami sociálních služeb podpořených z projektu je možné stáhnout na www stránkách Kraje
Vysočina pod projektem Podpora vybraných sociálních služeb
na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, pod odkazem
https://www.kr-vysocina.cz/podpora-vybranych-socialnich-sluzeb-na-uzemi-kraje-vysocina-individualni-projekt-vi/ds-304232/
p1=100783.

Osobní asistence:
Název sociální služby
Osobní asistence
Poskytovatel
Centrum LADA, z. s.
Druh sociální služby
Osobní asistence
Cílová skupina
Osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným nebo jiným zdravotním postižením a senioři
Adresa zařízení
Nádražní 362, 395 01 Pacov
Kontakty pro klienty (tel., e-mail, web) 565 391 851, lada@centrumlada.cz, www.centrumlada.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Osobní asistence poskytuje lidem individuální pomoc a podporu při zvládání běžného života a při zajišťování soběstačnosti a hledání
možných cest k jejich rozvoji a seberealizaci. Centrum LADA poskytuje služby v co nejpřirozenějším sociálním zázemí v úzké
spolupráci s rodinou. Cílem služby je, aby klienti mohli kvalitně a samostatně, popřípadě s co nejmenší mírou podpory, uspokojovat
své zájmy a osobní potřeby uvnitř běžné společnosti.

číslo 01/2020
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Název sociální služby

Osobní asistence

Poskytovatel

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

Druh sociální služby

Osobní asistence

Cílová skupina

Od 3 let věku – horní hranice není stanovena

Adresa zařízení

Generála Sochora 705/3, Třebíč, 674 01
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Kontakty pro klienty (tel., e-mail, web) Mgr. Ilona Eyer Hobzová, koordinátor – sociální pracovník, 604 707 395, osasistence@
trebic.charita.cz, www.trebic.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Osobní asistence je určena dětem, dospělým i seniorům, kteří potřebují pomoc druhého. Snahou je společně s osobním asistentem
překonávat překážky způsobené věkem, zdravotním, mentálním nebo duševním omezením. Služba by měla takovému člověku umožnit
zvládat všechny činnosti, které by za běžných okolností vykonával sám, v jeho domácím prostředí, při vzdělávání a výkonu povolání
nebo kulturních aktivitách. Cílem osobní asistence je pomáhat uživateli v době, kdy žije ve svém přirozeném prostředí, a nastavit péči
podle jeho potřeb. OA má být nejen pomocnou rukou, uchem, okem, ale i oázou klidu a porozumění.
Název sociální služby

Osobní asistence Velké Meziříčí

Poskytovatel

Diecézní charita Brno, organizační jednotka Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Druh sociální služby

Osobní asistence

Cílová skupina

Osoby s chronickým onemocněním, s tělesným, mentálním a zdravotním postižením,
s kombinovaným postižením, se zrakovým a sluchovým postižením

Adresa zařízení

Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí

Kontakty pro klienty (tel., e-mail, web) Jaroslava Pavlíčková, 733 755 870, jaroslava.pavlickova@zdar.charita.cz,
www.zdar.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Služba Osobní asistence Velké Meziříčí je terénní služba Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro děti, dospělé a seniory s postižením
nebo s dlouhodobým onemocněním. Posláním služby je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v jejich přirozeném
prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života. Služba je poskytována bez časového omezení.
Název sociální služby

Osobní asistence Bludiště

Poskytovatel

FOKUS Vysočina, z. ú.

Druh sociální služby

Osobní asistence

Cílová skupina

Osoby s mentálním, kombinovaným nebo tělesným postižením starší 7 let

Adresa zařízení

Kosmonautů 262, Chotěboř

Kontakty pro klienty (tel., e-mail, web) www.fokusvysocina.cz, 773 497 498, 773 497 498
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním služby osobní asistence je umožnit lidem s postižením žít doma životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu.
Usilujeme o to, aby lidé s postižením žili důstojný a plnohodnotný život. Nabídka osobní asistence obsahuje úkony osobní péče,
doprovázení a dopravu do denních zařízení, jako je škola nebo denní stacionář. Pracujeme s bazální stimulací, a především zjišťujeme
a respektujeme individuální potřeby a přání každého klienta.
Název sociální služby

Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod

Poskytovatel

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Druh sociální služby

Osobní asistence

Cílová skupina

Osoby s tělesným či kombinovaným postižením od 27 let do 65 let věku, senioři od 65 let
(horní věková hranice není vymezena)

Adresa zařízení

Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod

Kontakty pro klienty (tel., e-mail, web) 777 630 447, 734 267 518, 569 333 282, asistence@charitahb.cz, www.charitahb.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Naše služba pomáhá lidem s tělesným či kombinovaným postižením a seniorům s činnostmi, které kvůli svému omezení již nejsou
schopni vykonávat sami. Osobní asistentky pomáhají s úkony osobní hygieny, doprovázejí na nákup nebo k lékaři, na volnočasové
aktivity, na něž byli naši klienti zvyklí celý život. Společně s našimi klienty chceme dosáhnout toho, aby mohli co nejdéle zůstat ve
svém přirozeném domácím prostředí.

číslo 01/2020
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Název sociální služby
Osobní asistence
Poskytovatel
Portimo, o. p. s.
Druh sociální služby
Osobní asistence
Cílová skupina
Osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři
Adresa zařízení
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě
Kontakty pro klienty (tel., e-mail, web) 733 747 069, e-mail: oa@portimo.cz, www.portimo.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Pomáhat a podporovat uživatele i další pečující osoby
Uživatelům:
- umožnit zůstat v domácím prostředí
- podporovat zachování schopností, dovedností a zvyklostí + vést uživatele k maximální samostatnosti
- pomáhat utvářet, zachovávat a uplatňovat sociální vztahy a kontakty
- zajistit důstojný a plnohodnotný život
Dalším pečujícím osobám:
- poskytnout prostor pro potřebný odpočinek a pro vyřízení vlastních záležitostí
- poskytnout možnost neopouštět zaměstnání
Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina

Charitní osobní asistence
Oblastní charita Pelhřimov
Osobní asistence
Následující osoby (1 rok a více), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a žijí na
Pelhřimovsku, Počátecku a Žirovnicku: osoby s chronickým onemocněním, osoby se
zdravotním postižením, senioři
Adresa zařízení
Solní 1814, Pelhřimov
detašované pracoviště – Žižkova 394, Žirovnice
Kontakty pro klienty (tel., e-mail, web) vedoucí služby: 728 752 743, vedouci.oa.ps@pelhrimov.charita.cz
soc. pracovnice: 604 222 027, soc.prac.pe@pelhrimov.charita.cz, 732 258 159,
soc.prac.zir@pelhrimov.charita.cz, www.pelhrimov.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Pomáháme s hygienou a péčí o sebe, s údržbou a chodem domácnosti, s aktivizací těla i paměti, s nácvikem chůze. Jsme schopni
zajistit doprovod do školy, k lékařům, na nákupy a procházky nebo za zájmovými aktivitami. Naše služby poskytujeme každý den
včetně víkendů a svátků 24 hodin denně.
Cílem naší služby je dopřát klientovi pobyt v domácím prostředí a mezi blízkými, dokud to jde. S naší pomocí je schopen zvládnout
veškeré činnosti, bez kterých se v běžném životě neobejde.
Název sociální služby
Osobní asistence
Poskytovatel
ŽIVOT 99 – Jihlava, z. ú.
Druh sociální služby
Osobní asistence
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením, senioři
Adresa zařízení
Žižkova 98, 586 01 Jihlava
Kontakty pro klienty (tel., e-mail, web) 606 054 931, osobniasistence@zivot99-jihlava.cz, www.zivot99-jihlava.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Osobní asistence je terénní forma pomoci, určená zdravotně postiženým a seniorům, která jim umožňuje žít v jejich přirozeném
prostředí tak dlouho, jak to jejich zdravotní stav dovolí.
Intervenční centrum:
Název sociální služby
Intervenční centrum
Poskytovatel
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Druh sociální služby
Služby sociální prevence
Cílová skupina
Osoby ohrožené domácím násilím a expartner stalkingem
Adresa zařízení
Masarykovo náměstí 47, Jihlava
Kontakty pro klienty (tel., e-mail, web) 567 215 532, 606 520 546, ic.vysocina@psychocentrum.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Služba Intervenční centrum nabízí služby osobám ohroženým domácím násilím a expartner stalkingem. Cílem je napomoci uživatelům
vyřešit domácí násilí. Posílit jeho samostatnost a bezpečí.
Jitka Přibilová, odbor sociálních věcí
tel.: 564 602 837, e-mail: pribilova.j@kr-vysocina.cz

číslo 01/2020

Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje dle
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních
samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici:

úřednice/úředník
na úseku investic
odboru
majetkového
s místem výkonu práce Žižkova
57, Jihlava

Pro podání přihlášky můžete využít
formulář umístěný na www.krvysocina.cz Volná pracovní místa

Pracovní místa pro
zaměstnavatele Kraj Vysočina
(se zařazením do krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se uchazečům
nevrací, je možné si je osobně
vyzvednout do 30 dnů po ukončení
výběrového řízení na oddělení řízení
lidských zdrojů, kancelář
B – 2.18. Nevyzvednuté přílohy
přihlášky budou skartovány.

ZPRAVODAJ
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Požadujeme:
•
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském
studijním programu
•
vzdělání stavebního směru
•
orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby, znalost obecně
závazných předpisů z oblasti stavebního práva
•
schopnost logického, analytického a tvůrčího myšlení
•
samostatné uvažování a organizační schopnosti
•
komunikativnost a dobrou schopnost vyjednávání
•
vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
•
dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
•
řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při
výkonu svěřených pracovních činností
Výhodou:
•
zkušenosti při investorsko-inženýrské přípravě a řízení staveb nebo vedení staveb
v oblasti pozemního stavitelství
•
orientace v problematice BIM (Building Information Modeling)
Nabízíme:
•
perspektivní pozici
•
zázemí stabilní organizace
•
pracovní poměr na dobu neurčitou
•
zahájení pracovního poměru po ukončení výběrového řízení
•
plný pracovní úvazek
•
11. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů
•
odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu1)
•
trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu
k zapracování
•
vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
Uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat
tyto náležitosti:
•
jméno a příjmení, titul
•
datum a místo narození
•
státní příslušnost2)
•
místo trvalého pobytu
•
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho
státní/ho občanku/občana
•
kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
•
datum a podpis
K přihlášce je nutno přiložit:
•
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
•
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad
příslušného státu)
•
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději
dne 20. 1. 2020 do 12.00 hod.

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106,
e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu
posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
V Jihlavě 10. 12. 2019
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel krajského úřadu

1)
2)

Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizí/m státní/m občankou/občanem
a má v České republice trvalý pobyt.
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Novinky ve Sbírce zákonů
Lesy, hvozdy, mýtiny
V částce 133/2019 Sbírky zákonů vydané dne 28. 11. 2019 byl pod
č. 314 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 29. 11. 2019 (část 28. 11. 2021).
E-komunikace
V částce 133/2019 Sbírky zákonů vydané dne 28. 11. 2019 byl pod
č. 311 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2020 (část dnem vyhlášení,
část 15. 5. 2024).
Platy ve VS
V částce 127/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 11. 2019 bylo pod
č. 300 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Stavby a voda
V částce 133/2019 Sbírky zákonů vydané dne 28. 11. 2019 byl pod
č. 312 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2020.
Lovná sezona
V částce 137/2019 Sbírky zákonů vydané dne 6. 12. 2019 byla pod
č. 323 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002
Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách
provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Dráhy
V částce 133/2019 Sbírky zákonů vydané dne 28. 11. 2019 byl pod
č. 313 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 13. 12. 2020.
Zločin a trest
V částce 133/2019 Sbírky zákonů vydané dne 28. 11. 2019 byl
pod č. 315 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993
Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2019.
Katastrální vyhláška
V částce 127/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 11. 2019 byla pod
č. 301 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013

Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky
č. 87/2017 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Zdravotní služby
V částce 129/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 11. 2019 byla pod
č. 304 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012
Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Odpady a kaly
V částce 129/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 11. 2019 byla pod
č. 305 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016
Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2019.
Dálniční známky
V částce 130/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 11. 2019 byla pod
č. 307 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015
Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým
poplatkem, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2019 (část 1. 1. 2020).
Zahraniční stravné 2020
V částce 132/2019 Sbírky zákonů vydané dne 26. 11. 2019 byla
pod č. 310 publikována vyhláška o stanovení výše základních sazeb
zahraničního stravného pro rok 2020.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Vidimace a legalizace
V částce 133/2019 Sbírky zákonů vydané dne 28. 11. 2019 byla pod
č. 316 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006
Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Zemědělské pozemky
V částce 134/2019 Sbírky zákonů vydané dne 28. 11. 2019 byla pod
č. 318 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014
Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Hmotná podpora
V částce 127/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 11. 2019 bylo
pod č. 299 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových
pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení
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zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2019.
Úrazy a nemoci z povolání
V částce 134/2019 Sbírky zákonů vydané dne 28. 11. 2019 bylo
pod č. 317 publikováno nařízení vlády, o úpravě náhrady za ztrátu
na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady
nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Úprava náhrady
V částce 137/2019 Sbírky zákonů vydané dne 6. 12. 2019 bylo
pod č. 321 publikováno nařízení vlády, o úpravě náhrady za ztrátu
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním
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úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na
výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů [nařízení
o úpravě náhrady].
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Seznam zboží s regulovanými cenami
V částce 126/2019 Sbírky zákonů vydané dne 14. 11. 2019 bylo pod
č. 294 publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru
MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými
cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019.
Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 14/2019 ze dne
1. listopadu 2019 a nabývá účinnosti 1. ledna 2020.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
tel.: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2019 konaného dne 10. 12. 2019
Usnesení 0471/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0472/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje volí RNDr.
Marii Kružíkovou a Ing. Jaromíra Kalinu ověřovateli zápisu ze
zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2019.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0473/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor sekretariátu hejtmana
(10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0474/07/2019/ZK– Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: grémium ředitele (10. 12. 2019), termín: 10. 12.
2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0475/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace o realizaci programu prevence kriminality
Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu ZK-07-2019-04, př. 1,
schvaluje program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok
2020 dle materiálu ZK-07-2019-04, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor sekretariátu hejtmana
(26. 11. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0476/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč
na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární

ochrany dle materiálu ZK-07-2019-05, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2019-05, př. 2,
schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná
část, o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor sekretariátu hejtmana
(30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0477/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
s účinností od 1. 1. 2020 neuvolněným členům Zastupitelstva
Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo
osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost,
poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní
měsíc), v rozsahu nejvýše 8 hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1
kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (10. 12. 2019), termín:
10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0478/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
dle materiálu ZK-07-2019-07, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor sekretariátu hejtmana
(31. 1. 2020), termín: 31. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0479/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva
kraje za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019 dle materiálu ZK-072019-08, př. 1 * odměny pro předsedy, místopředsedy a členy
komisí rady kraje za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019 dle materiálu
ZK-07-2019-08, př. 2.

číslo 01/2020

ZPRAVODAJ

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (10. 12. 2019), oddělení
řízení lidských zdrojů (10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0480/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-09, př. 1.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2019),
Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
(31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0481/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz mezi
Krajem Vysočina a Jihočeským krajem dle materiálu ZK-07-201910, př. 1, ukládá odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí
jednat o snížení počtu lůžek ZDVOP v Trojlístku – centru pro děti
a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, pro pokrytí
potřeb Kraje Vysočina.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor zdravotnictví (30. 6.
2020), odbor sociálních věcí (30. 6. 2020), Trojlístek – centrum pro
děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (30. 6.
2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0482/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního
vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů dle materiálu
ZK-07-2019-11, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor zdravotnictví (26. 11.
2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0483/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 34 466 487 Kč v souvislosti
se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace,
poskytnuté na předfinancování projektu RTG zobrazovací modality,
NMR a přístroje do NMR a převedení této částky do Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor zdravotnictví (10. 12.
2019), odbor ekonomický (10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0484/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce k předfinancování
výdajů projektu financovaného z Integrovaného regionálního
operačního programu pod názvem Modernizace perinatologického
centra II. stupně a dalších oborů návazné péče dle materiálu ZK07-2019-13, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor zdravotnictví (10. 12.
2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
(10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0485/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků
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od příspěvkových organizací o částku 5 215 052,34 Kč v souvislosti
se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace,
poskytnuté na předfinancování projektu Zdravotnické technologie
a vybavení a převedení této částky do Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor zdravotnictví (10. 12.
2019), odbor ekonomický (10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0486/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2292 – Dopravní
obslužnost spočívající ve zvýšení výdajů o částku 7 000 000 Kč na
pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné drážní osobní
dopravy při současném snížení výdajů o částku 7 000 000 Kč
z prostředků na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné
linkové osobní dopravy, ruší * usnesení č. 0046/01/2019/ZK ze dne
29. 01. 2019 * usnesení č. 0752/08/2018/ZK ze dne 11. 12. 2018,
stanovuje základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina
pro rok 2019: * ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně
do 388 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní
obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km * ve
veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 332 370 000 Kč
prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených
z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých
vlkm.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0487/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajové části rozpočtu
kraje na rok 2019 o celkovou částku 120 588 tis. Kč a převedení této
částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115
– Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle
materiálu ZK-07-2019-15, př. 1 * rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019, části daňové
příjmy, o částku 250 000 tis. Kč a převedení této částky do Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor ekonomický (31. 12. 2019), termín: 31. 12.
2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0488/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina
za období leden–říjen 2019 dle materiálu ZK-07-2019-16, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor ekonomický (11. 12.
2019), termín: 11. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0489/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020 v celkové výši a členění dle
materiálu ZK-07-2019-17, př. 1 – Rozpočet kraje 2020 * závazné
ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy
v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové
organizace na rok 2020 dle materiálu ZK-07-2019-17, př. 1
(Rozpočet kraje 2020, část D) * zapojení zůstatků zvláštních účtů
evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2019 do
rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Evropské projekty * zapojení
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zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny
příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu
kraje, do rozpočtu kraje na rok 2020 * zapojení zůstatku Fondu
Vysočiny ve výši bankovního výpisu ke dni 31. 12. 2019 do
rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2020, svěřuje radě kraje
provádění: * všech rozpočtových opatření týkajících se účelových
dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popřípadě z prostředků
Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich
použití ke stanovenému účelu * rozpočtových opatření týkajících
se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů
včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně
jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na
splátku kontokorentního úvěru * všech rozpočtových opatření
souvisejících s rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných
krajem včetně úprav závazných ukazatelů těchto organizací *
všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč
v jednotlivých případech. Předmětem svěření nejsou rozpočtová
opatření prováděná v položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole
Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: odbor ekonomický (31. 12. 2019), termín: 31. 12.
2019
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.
Usnesení 0490/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu dle
materiálu ZK-07-2019-18, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Okrouhlice * nabýt darem pozemky v k. ú. a obci
Okrouhlice v rozsahu materiálu ZK-07-2019-18, př. 2, z vlastnictví
obce Okrouhlice do vlastnictví Kraje Vysočina * úplatně nabýt
pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu ZK-072019-18, př. 3, z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v KN ke dni
podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí za
dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, schvaluje * Dodatek
č. 1940 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 5 *
Dodatek č. 1941 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-18,
př. 6 * Dodatek č. 1942 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-072019-18, př. 7.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0491/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od České republiky –
Státního pozemkového úřadu bezúplatným převodem pozemek
par. č. 1787/22, orná půda, o výměře 14 m2 v katastrálním území
Kejžlice.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0492/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky par. č. 1628/5 o výměře 42 m2 a par.
č. 1628/6 o výměře 67 m2 v katastrálním území a obci Čechtín
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Čechtín *
nabýt darem pozemek par. č. 1670 o výměře 66 m2 v katastrálním
území a obci Čechtín z vlastnictví obce Čechtín do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje Dodatek č. 1943 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-07-2019-20, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12.
2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0493/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 684/1, ostatní plocha, o výměře 1141
m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0494/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění, pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy
o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace
– silnice III/13010 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Číhošť, rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě
mezi Krajem Vysočina jako budoucím dárcem a obcí Číhošť jako
budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace –
silnice III/13010 včetně součástí a příslušenství a části pozemku
par. č. 482 v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2020), termín: 30. 4. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0495/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhradit si
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění, pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy
o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace
– silnice III/3454 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Leškovice, rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě
mezi Krajem Vysočina jako budoucím dárcem a obcí Leškovice
jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace
– silnice III/3454 včetně součástí a příslušenství a části pozemku
par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2020), termín: 30. 4. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0496/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
ve smyslu § 37 zákona č. 129/200 Sb., o krajích, v platném znění,
pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti,
spočívající v umístění a provozování stavby silnice III/03814,
včetně údržby, stavebních úprav a oprav, na pozemku stavební
parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy, odděleném geometrickým
plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy
a obci Havlíčkův Brod, rozhoduje * převést darem pozemek
stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy o výměře 490 m2,
oddělený geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par.
č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod * uzavřít smlouvu
o bezúplatném zřízení služebnosti mezi městem Havlíčkův Brod
na straně povinného a Krajem Vysočina na straně oprávněného,
spočívající v umístění a provozování stavby silnice III/03814,
včetně údržby, stavebních úprav a oprav, na pozemku stavební
parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy, odděleném geometrickým
plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy
a obci Havlíčkův Brod, schvaluje Dodatek č. 1944 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2019-24, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 7. 2020), termín: 30. 7. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 01/2020

ZPRAVODAJ

strana 13

Usnesení 0497/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-25,
př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 593-15/2019 z pozemků
KN par. č. 674/1 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec
u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec,
schvaluje Dodatek č. 1945 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina,
dle materiálu ZK-07-2019-25, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0503/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-201932, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 1143-17/2019
z pozemku KN par. č. 188 v katastrálním území Měřín z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín, schvaluje Dodatek
č. 1950 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-072019-32, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2020), termín: 31. 7. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0498/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemek par. č. 172/5 o výměře 1 491 m2, oddělený
geometrickým plánem č. 91-333/2018 z pozemku par. č. 172/1 v k.
ú. Dobrá Voda u Jedlé a obci Jedlá, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Jedlá * nabýt darem pozemek par. č. 451/2 o výměře
179 m2 v k. ú. a obci Jedlá z vlastnictví obce Jedlá do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje * Dodatek č. 1946 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2019-26, př. 1 * Dodatek č. 1947 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-07-2019-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 5. 2020), termín: 31. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0504/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-07-201933, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 304-114/2019
z pozemku KN par. č. 593 v katastrálním území Nové Sady u Velké
Bíteše z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové
Sady, schvaluje Dodatek č. 1951 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina,
dle materiálu ZK-07-2019-33, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0499/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nepřevést pozemky pod stavbami řadových garáží dle materiálu
ZK-07-2019-27, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
jednotlivých žadatelů–vlastníků staveb řadových garáží.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0500/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2019-28, př. 1,
z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12.
2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0501/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-30,
př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 340-58/2018 z pozemku
KN par. č. 2130/1 v katastrálním území Bobrůvka z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bobrůvka, schvaluje Dodatek
č. 1948 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-072019-30, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0502/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 7080/3 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 324 m2 v k. ú. Telč, obec Telč z vlastnictví města Telč do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje Dodatek č. 1949 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-07-2019-31, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2020), termín: 31. 7. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0505/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-34, př.
1, oddělené geometrickým plánem číslo 497-156/2019 z pozemku
KN par. č. 1516/2 v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Martinice, schvaluje Dodatek
č. 1952 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-072019-34, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0506/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-35,
př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 203-19/2019 z pozemku
KN par. č. 411/1 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov, schvaluje Dodatek
č. 1953 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-072019-35, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0507/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 23/8 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 166 m 2 v k. ú. a obci Ujčov firmě
DŘEVOSPOL – výroba násad, s. r. o., Ujčov 44, PSČ 592 62,
IČ: 44963998, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, tedy
14 940 Kč, a úhradu nákladů za vyhotovení znaleckého posudku ve
výši 2 800 Kč, schvaluje Dodatek č. 24 Zřizovací listiny Domova
pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, dle materiálu
ZK-07-2019-36, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0508/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v k. ú. a obci Třešť dle materiálu ZK-072019-37, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města
Třešť * nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Třešť dle materiálu
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ZK-07-2019-37, př. 1, z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1954 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-07-2019-37, př. 4 * dodatek č. 1955 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2019-37, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0509/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-38,
př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019 z pozemku
KN par. č. 1504/36 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Krupá *
nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-38, př.
2, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019 z pozemků
KN par. č. 132/1, par. č. 132/6, par. č. 1491/39 v k. ú. Dolní Krupá
u Havlíčkova Brodu z vlastnictví obce Dolní Krupá do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje * Dodatek č. 1956 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-07-2019-38, př. 4 * Dodatek
č. 1957 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-07-201938, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2020), termín: 31. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0510/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-39, př.
1, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015 z pozemku
KN par. č. 1115/1 v k. ú. Rouchovany z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví obce Rouchovany * nabýt darem pozemek v rozsahu
dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 2, oddělený geometrickým plánem
číslo 700-563/2015 z pozemku KN par. č. 1110/1 v k. ú. Rouchovany
z vlastnictví obce Rouchovany do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje * Dodatek č. 1958 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina,
dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 4 * Dodatek č. 1959 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2020), termín: 31. 7. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0511/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 1. 2020), termín: 31. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0512/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1960 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-41,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 1. 2020), termín: 31. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0513/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 28 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby
Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-072019-42, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový (31. 1. 2020), termín: 31. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0514/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-072019-43, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době
uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový (20. 3. 2019), termín: 20. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0515/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů
ZK-07-2019-44, př. 1, a ZK-07-2019-44, př. 2, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních
smluv * v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo
k pozemkům dle materiálů ZK-07-2019-44, př. 1, a ZK-07-201944, př. 2, dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům
potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby II/128, II/150
Lukavec – hranice kraje dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění
pozdějších předpisů, a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu
žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0516/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě uzavřené mezi Krajem
Vysočina na straně dárce a obcí Želiv na straně obdarovaného ze dne
10. 6. 2019 dle materiálu ZK-07-2019-45, př. 1, schvaluje Dodatek
č. 1961 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-45, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0517/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* vyhradit si pravomoc rozhodnout převést veřejné osvětlení z
vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře
* nabýt darem z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do
vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou silnice II/345
a mostu ev. č. 345-005 v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-46,
př. 1, dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 2
* převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Nová Ves u Chotěboře pozemky a veřejné osvětlení v rozsahu dle
materiálu ZK-07-2019-46, př. 3, dle darovací smlouvy dle materiálu
ZK-07-2019-46, př. 4, schvaluje * Dodatek č. 1962 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
kterým budou nabyté pozemky předány do hospodaření dle
materiálu ZK-07-2019-46, př. 5 * Dodatek č. 1963 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
kterým budou pozemky vyjmuty z hospodaření dle materiálu ZK07-2019-46, př. 6.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje (10. 12. 2019), odbor majetkový
(31. 5. 2020), termín: 31. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0518/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout převést darem
pozemní komunikaci – úsek vyřazené silnice III/01931 v rozsahu
km 0,692–1,031 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje
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Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov, rozhoduje převést darem
pozemní komunikaci – úsek vyřazené silnice III/01931 v rozsahu
km 0,692–1,031 včetně součástí a příslušenství a pozemek par.
č. 452/1 – ost. plocha, silnice, o výměře 1 239 m2, oddělený
GP č. 68-257/2017 z pozemku par. č. 452 v k. ú. Pejškov, obec
Pelhřimov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města
Pelhřimov, schvaluje Dodatek č. 1964 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, dle
materiálu ZK-07-2019-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 1. 2020), termín: 31. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0519/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky a příslušnosti
hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad se sídlem
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01212774,
pozemky uvedené v materiálu ZK-07-2019-48, př. 1, do vlastnictví
Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12.
2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0520/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem část pozemku par. č. 475/3 v k. ú. Pístov u Jihlavy
a obci Jihlava, dle GP č. 374-106/2017 nově oddělenou jako
pozemek par. č. 475/5 – ostatní plocha, silnice, o výměře 8 m2
v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví Statutárního
města Jihlavy do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0521/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhrazuje si
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o uzavření
smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle materiálu ZK-07-201929, př. 2, rozhoduje * uzavřít Smlouvu o společném postupu
při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat
dle materiálu ZK-07-2019-29, př. 1 * uzavřít smlouvu o budoucí
darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce
a městem Velké Meziříčí na straně budoucího obdarovaného na
převod úseku pozemní komunikace – silnice II/360 a stavebních
objektů v k. ú. Velké Meziříčí v rozsahu dle materiálu dle ZK-072019-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0522/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a městem Pacov dle materiálu ZK-07-2019-50, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0523/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ:
43383513, dle materiálu ZK-07-2019-51, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

strana 15

Usnesení 0524/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava,
spol. s r.o., dle materiálu ZK-07-2019-52, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 12.
2019), termín: 30. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0525/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní
obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou
linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje
Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro
mezikrajské linky s Pardubickým krajem se sídlem Komenského
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, dle materiálu ZK-072019-53, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0526/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok
2020: * ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do
534 810 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní
obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km * ve
veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč
nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených
z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých
vlakokilometrů.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0527/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci na přípravě a realizaci projektu Letiště
Jihlava – dostavba zpevněné dráhy dle materiálu ZK-07-2019-100,
př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0528/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
prodloužit platnost Strategie protidrogové politiky Kraje
Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-55, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), termín: 31. 12.
2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0529/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním
postižením na období 2020–2022 dle materiálu ZK-07-2019-56,
př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), termín: 31. 12.
2022
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0530/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-57, př. 1
* Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-07-2019-57, př. 2.
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odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor sociálních věcí
(31. 2. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0531/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného
předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle
materiálu ZK-07-2019-58, př. 1, ve výši max. 50 000 000 Kč
pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto
projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby
každého projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), odbor
ekonomický (31. 12. 2022), termín: 31. 12. 2022
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0532/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na financování projektu Aplikace inovativních
postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
v celkové výši max. 8 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky
budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor sociálních věcí (31. 12.
2019), odbor ekonomický (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0533/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu
ZK-07-2019-60, př. 1 * změnu závazného ukazatele Příspěvek
na provoz (UZ 13305) u příspěvkových organizací zřizovaných
Krajem Vysočina poskytujících sociální služby dle materiálu ZK07-2019-60, př. 1 * v rámci závazného ukazatele Příspěvek na
provoz (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými
sociálními službami u vybraných příspěvkových organizací
zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče
dle materiálu ZK-07-2019-60, př. 1, ukládá ředitelce Domova
Ždírec, příspěvkové organizace, vrátit vyplacené finanční prostředky
z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení dle materiálu ZK-072019-60, př. 1, na účet kraje v termínu do 11. 12. 2019.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (11. 12. 2019), termín: 11.
12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0534/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu
ZK-07-2019-101, př. 3, rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly
Sociální věci, 4350 – Domovy pro seniory, společnosti SeneCura
SeniorCentrum Telč, s. r. o., IČ: 08169306, ve výši 1 973 000 Kč na
financování sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2019-101, př. 2 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-07-2019-101, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor sociálních věcí (31.
12. 2019), odbor ekonomický (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0535/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID
FV02718.0001 dle materiálu ZK-07-2019-102, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0536/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje
(položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových
organizací) o částku 2 748 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky
poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár
nad Sázavou, IČ: 48895598, na předfinancování projektu Laboratoř
elektrotechnických měření a převedení této částky do Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2019), odbor ekonomický (31. 12. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0537/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje
(položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových
organizací) o částku 7 352 000 Kč v souvislosti se splátkou
zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední škole
veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČ: 60418460, na
předfinancování projektu Bezbariérový přístup do školy a zvýšení
kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení a převedení této
částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115
– Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2019), odbor ekonomický (31. 12. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0538/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní
zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období
roku 2019 dle materiálu ZK-07-2019-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019),
termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0539/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle
materiálu ZK-07-2019-64, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (1. 1. 2020), termín: 1. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0540/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0536/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu
strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený
na financování projektu Krajské komunitní a poradenské centrum
ve výši max. 57,4 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování
kraje do výše 39,4 mil. Kč), částka bude uvolňována dle potřeby.
Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné
neuznatelné náklady projektu“ se nahrazuje textem „Zastupitelstvo
kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických
rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování
projektu Krajské komunitní a poradenské centrum ve výši
max. 62,1 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje
do výše 44,1 mil. Kč), částka bude uvolňována dle potřeby.
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Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné
neuznatelné náklady projektu.“
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2019), odbor majetkový (31. 12. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0546/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
č. FV02716.0068 dle materiálu ZK-07-2019-71, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (20. 12.
2019), termín: 20. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0541/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0388/05/2019/ZK ze dne 10. 9. 2019 tak, že
text: „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků
z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet
určený na financování projektu PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce
budovy pro pracoviště v Třebíči ve výši max. 25 mil. Kč (z toho
předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,56 mil. Kč), částka
bude uvolňována dle potřeby.“ se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo
kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických
rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování
projektu PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště
v Třebíči ve výši 28 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování
kraje do výše 5,56 mil. Kč), částka bude uvolňována dle potřeby.“
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2019), odbor majetkový (31. 12. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0547/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2019-72, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0542/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK
ROKU dle materiálu ZK-07-2019-67, př. 1, vyhlašuje soutěž
o Cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2019 dle
materiálu ZK-07-2019-67, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0543/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle
materiálu ZK-07-2019-68, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2020),
termín: 31. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0544/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV 02739.0401
dle materiálu ZK-07-2019-69, př. 3upr1.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor životního prostředí
a zemědělství (31. 1. 2020), termín: 31. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0545/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
o převodu finančních prostředků ve výši 21 871 990 Kč z Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční
zajištění programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II * vyhradit
si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka
do 200 000 Kč * poskytnout dotace z programu HOSPODAŘENÍ
V LESÍCH 2019 II dle materiálu ZK-07-2019-70, př. 1 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-072019-70, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor životního prostředí
a zemědělství (30. 12. 2020), termín: 30. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0548/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace uvedené v materiálech ZK-07-2019-73, př. 1
a ZK-07-2019-73, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (10. 12. 2019), termín:
10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0549/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých
finančních alokací dle materiálů ZK-07-2019-74, př. 1, a ZK-072019-74, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), odbor
ekonomický (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0550/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program PREVENCE KRIMINALITY 2020 dle materiálu ZK07-2019-75, př. 1, jmenuje řídicí výbor programu PREVENCE
KRIMINALITY 2020 ve složení: Mgr. Petr Horký (Krajský úřad
Kraje Vysočina), Bc. Monika Havelková (Krajský úřad Kraje
Vysočina), Bc. Jiří Kafka (Krajský úřad Kraje Vysočina), Mgr.
Lumír Bartů (Krajský úřad Kraje Vysočina), Mgr. Martina Bártová
(STŘED, z. ú.), Mgr., mjr. JUDr. Dana Čírtková (Krajské ředitelství
policie Kraje Vysočina) * Mgr. Martinu Bártovou předsedou řídicího
výboru programu PREVENCE KRIMINALITY 2020 * garantem
programu PREVENCE KRIMINALITY 2020“ odbor sekretariát
hejtmana a zástupce garanta Mgr. Andreu Pohanovou s právem
hlasovacím a Ing. Jana Murárika s právem poradním, souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy řídicího
výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor sekretariátu hejtmana
(26. 11. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0551/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 dle
materiálu ZK-07-2019-76, př. 1, jmenuje * řídicí výbor programu
TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 ve složení: Ladislav
Seidl (Krajský úřad Kraje Vysočina), Petr Stejskal (Krajský úřad
Kraje Vysočina), Tomáš Čihák (Vysočina Tourism, příspěvková
organizace), Jana Caklová (Vysočina Tourism, příspěvková
organizace) * Ladislava Seidla předsedou řídicího výboru
programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 *
garantem programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA
2020 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce
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garanta Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Veroniku
Švarcovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří
jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0552/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program PAMÁTKY 2020 dle materiálu ZK-07-2019-77, př. 1,
jmenuje * řídicí výbor programu PAMÁTKY 2020 ve složení:
Gabriela Kaščáková (Národní památkový ústav), David Pavlata
(Národní památkový ústav), Jana Zadražilová (Krajský úřad Kraje
Vysočina), Vít Hrbek (Krajský úřad Kraje Vysočina) * Davida
Pavlatu předsedou řídicího výboru programu PAMÁTKY 2020 *
garantem programu PAMÁTKY 2020 odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s
právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0555/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program UNESCO 2020 dle materiálu ZK-07-2019-80, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0553/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020 dle
materiálu ZK-07-2019-78, př. 1, jmenuje * řídicí výbor programu
CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020 ve složení: ČSSD
– Bohumil Novák (JI), Zdeněk Ryšavý (TR), KDU-ČSL – Petr
Piáček (JI), Pavla Krejzlová(ZR), ODS – Jaroslav Vymazal (JI),
Martina Šlosrová (HB), KSČM – Ladislav Nováček (PE), SPV –
Jan Burda (TR), Jiří Antonů (JI), ANO 2011 – Marek Hurda (JI),
Miloš Hrůza (TR), SPD + SPO – Bohumil Trávník (ZR), Romana
Vyhnanovská (JI) * Jaroslava Jirků (JI, KSČM)předsedou řídicího
výboru programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020
* garantem programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA
2020 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce
garanta Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Petra
Stejskala s právem poradním, souhlasí s uzavřením
pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří
jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0554/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020 dle
materiálu ZK-07-2019-79, př. 1, jmenuje * řídicí výbor programu
INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020 ve složení:
ČSSD – Marie Kružíková (JI), Ivana Mojžyšková (HB), KDU-ČSL
– Josef Mach (ZR), ODS – Václav Průša (HB), Karel Müller (TR),
KSČM – Helena Vrzalová (JI), Lenka Vytisková (PE), SPV – Pavlína
Zábranská (JI), Jiří Antonů (JI), ANO 2011 – František Smažil (ZR),
Ivana Čepičková (JI), SPD + SPO – Milan Mokrý (ZR), Ctibor
Čepička (JI) * Vladislava Hynka (JI, KDU-ČSL)předsedou řídicího
výboru programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU
2020 * garantem programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO
RUCHU 2020 odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu a zástupce garanta Petra Stejskala s právem hlasovacím
a Zuzanu Vondrákovou s právem poradním, souhlasí s uzavřením

Usnesení 0556/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program Postupové přehlídky v kultuře 2020 dle materiálu ZK07-2019-81, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0557/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ
A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020 dle materiálu ZK-07-201982, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor sociálních věcí (10.
12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0558/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020
dle materiálu ZK-07-2019-83, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (10. 12. 2019), termín: 10.
12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0559/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020 dle materiálu ZK-07-2019-84, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (10. 12. 2019), termín: 10.
12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0560/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program DOBROVOLNICTVÍ 2020 dle materiálu ZK-07-201985, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (10. 12. 2019), termín: 10.
12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0561/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA
A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 dle materiálu ZK-07-2019-86,
př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019), rada
kraje (10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0562/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI
A MLÁDEŽ 2020 dle materiálu ZK-07-2019-87, př. 1.
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odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0563/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020
dle materiálu ZK-07-2019-88, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019), rada
kraje (10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0564/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program Celoroční aktivity handicapovaných 2020 dle materiálu
ZK-07-2019-89, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0565/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020
dle materiálu ZK-07-2019-90, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0566/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 dle materiálu ZK07-2019-91, př. 1, jmenuje * řídicí výbor programu UČEBNÍ
POMŮCKY ZUŠ 2020 ve složení: Mgr. Antonín Veselý, PaedDr.
Jaroslav Ptáček, Mgr. Roman Křivánek, Ing. Luboš Stejskal * Mgr.
Antonína Veselého předsedou řídicího výboru programu UČEBNÍ
POMŮCKY ZUŠ 2020 * garantem programu UČEBNÍ POMŮCKY
ZUŠ 2020 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Mgr.
Hanu Koudelovou s právem hlasovacím a Bc. Zdeňku Hlouškovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0567/07/2019/ZK +420 737 137 777 Zastupitelstvo
kraje vyhlašuje program SPORTOVIŠTĚ 2020 dle materiálu
ZK-07-2019-92, př. 1, jmenuje * řídicí výbor programu
SPORTOVIŠTĚ 2020 ve složení: ČSSD – Ivo Přibyl (JI), Jiří
Novotný (HB), KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR), Jiří Štercl (PE),
ODS – Jiří Servít (ZR), KSČM – Ladislav Brož (PE), Milan Plodík
(HB), SPV – Bohumír Nikl (HB), Zdeněk Jirsa (JI), ANO 2011
– Pavel Franěk (TR), Bohumila Kobrlová (PE), SPD + SPO –
Bohumil Trávník (ZR), Michal Suchý ml. (JI) * Helenu Hinkovou
(JI, ODS)předsedkyní řídicího výboru programu SPORTOVIŠTĚ
2020 * garantem programu SPORTOVIŠTĚ 2020 odbor školství,
mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Zdeňka Beneše s právem
hlasovacím a Mgr. Petra Horkého s právem poradním, souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy
zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0568/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program Sportujeme a volný čas 2020 dle materiálu ZK-07-201993, př. 1, jmenuje * řídicí výbor programu Sportujeme a volný
čas 2020 ve složení: ČSSD – Jana Nováková Hotařová (JI), Alena
Jandová (HB), KDU-ČSL – Ondřej Pavlas (HB), Petr Žák (TR),
ODS – Petr Staněk (ZR), Pavel Hejtmánek (HB), KSČM – Milan
Pekař (PE), Kamil Vejvoda (ZR), SPV – Jan Burda (TR), Pavlína
Zábranská (JI), ANO 2011 – Radek Procházka (PE), SPD + SPO –
Bohumil Trávník (ZR), Michal Suchý ml. (JI) * Vlastimila Forsta
(ZR, ANO 2011) předsedou řídicího výboru programu Sportujeme
a volný čas 2020 * garantem programu Sportujeme a volný čas 2020
odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Milana
Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu Němcovou s právem
poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi
krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0569/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020 dle materiálu
ZK-07-2019-94, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (10. 12. 2019), termín:
10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0570/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program Místní agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020
dle materiálu ZK-07-2019-95, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (10. 12. 2019), termín:
10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0571/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program Stavby ve vodním hospodářství 2020 dle materiálu ZK-072019-96, př. 1, jmenuje * řídicí výbor programu Stavby ve vodním
hospodářství 2020 ve složení: ČSSD – Vladimír Černý (TR), Josef
Komínek (ZR), KDU-ČSL – Josef Herbrych (TR), Pavel Janoušek
(ZR), ODS – Oldřich Mrázek (TR), Ivo Rohovský (ZR), KSČM –
Hana Hodáčová (PE), Jan Zimmermann (HB), SPV – Zdeněk Jirsa
(JI), ANO 2011 – Josef Kott (PE), Lucie Vichrová (JI), SPD + SPO
– Petr Bašta (TR), Iva Švehlíková (JI) * Pavla Hájka (PE, SPV)
předsedou řídicího výboru programu Stavby ve vodním hospodářství
2020 * garantem programu Stavby ve vodním hospodářství 2020
odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing.
Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Ing. Martina Drápelu
s právem poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu
mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12.
2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0572/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020 dle materiálu
ZK-07-2019-97, př. 1, jmenuje * řídicí výbor programu ODPADY
A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020 ve složení: ČSSD – Jaroslav
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Bártl (JI), Bohuslav Kůrka (HB), KDU-ČSL – Čeněk Jůzl (HB),
Jan Kasal (PE), ODS – Jakub John (TR), Ludmila Straková (JI),
KSČM – Marek Řezáč (PE), Helena Novotná (PE), SPV – Eva
Požárová (JI), Bohumír Nikl (HB), ANO 2011 – Radek Kourek
(JI), Ludmila Řezníčková (ZR), SPD + SPO – František Zítka (ZR)
* Ctibora Čepičku (JI, SPD + SPO) předsedou řídicího výboru
programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020 * garantem
programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020 odbor
životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Evu Navrátilovou
s právem hlasovacím a Ivetu Křivánkovou s právem poradním,
souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy
zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje,
aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor životního prostředí
a zemědělství (10. 12. 2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0573/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICÉ PÉČE 2020
dle materiálu ZK-07-2019-98, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (10. 12. 2019), odbor zdravotnictví (10. 12.
2019), termín: 10. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0574/07/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva
Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-07-2019-103, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21
Zastupitelstva Kraje Vysočina (31. 12. 2020), odbor sekretariátu
hejtmana (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Kraj Vysočina vyhlašuje pátý ročník soutěže

Cena hejtmana Kraje Vysočina
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za společenskou odpovědnost
Kraj Vysočina vyhlašuje pátý ročník soutěže

Záměrem Kraje Vysočina je ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy
sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.
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Jana Činčárová,úřednice
na úseku vzdělávání a péče o zaměstnance, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz, Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, Krajský úřad
Konzultovat
záležitosti
se způsobu
vyplnění dotazníků je možné na těchto kontaktních spojeních:
Kraje Vysočina,
tel.: 564týkající
602 107,
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová,úřednice na úseku vzdělávání a péče o zaměstnance, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz, Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, Krajský úřad
Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.

