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ÚŘAD NA CESTĚ K ROVNOSTI
Ministerstvo vnitra a Institut
pro veřejnou správu Praha společně s Úřadem vlády ČR vyhlašuje 20. června 2020 čtrnáctý
ročník soutěže Úřad na cestě
k rovnosti.
Soutěže se mohou zúčastnit
úřady veřejné správy na obecní
a městské úrovni. Tématem
letošního ročníku soutěže je
Bezpečnost veřejného prostoru

z hlediska rovnosti žen a mužů.
Soutěžní dotazníky a podrobnější informace o podmínkách
soutěže jsou k dispozici na stránkách Institutu pro veřejnou
správu Praha.
Slavnostní vyhlášení vítězů
a předání ocenění nejlepším
vybraným úřadům proběhne
dne 12. listopadu 2020 na
konferenci, která se uskuteční

v prostorách Lichtenštejnského
paláce v Praze na Kampě.
Odborná část konference bude
věnována problematice na téma
Senioři a seniorky v obcích,
městech a krajích: podpora
aktivního stárnutí a mezigeneračního dialogu.
Účast na konferenci je bezplatná.
Registrovat se lze na e-mailu:
j.cas@institutpraha.cz
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GR A N TOV É PRO GR A M Y
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 16. 6. 2020 vyhlásilo další dva programy
Fondu Vysočiny pro rok 2020. Níže je uveden výčet vyhlášených programů, jejich objem,
zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci
budou programy realizovány:
Jednorázové akce 2020 – 1 800 000 Kč –
program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit (odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Jana Čermáková,
tel.: 564 602 939, cermakova.j@kr-vysocina.
cz; Ing. Karolína Smetanová, tel. 564 602 942,
smetanova.k@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 31. 8. – 11. 9. 2020
Marketing v cestovním ruchu 2020 –
10 000 000 Kč – program na podporu

marketingových aktivit v oblasti cestovního
ruchu (odbor regionálního rozvoje, Ing. Ivona
Hájková, tel: 564 602 534, hajkova.ivona@
kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: od 17. 7. 2020 od 8.00 hod.
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke všem aktivním programům včetně
formuláře žádosti najdete na internetových
stránkách Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz.

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz
Zpravodaj
měsíčník

SKLÁDKY DŘEVA
V BLÍZKOSTI VODNÍCH TOKŮ
Na několika místech v Kraji Vysočina, především
na Žďársku a Novoměstsku, se v posledních
týdnech vyskytly přívalové srážky a následné
bleskové povodně. Lokálně se jednalo o srážkové
úhrny i přes 80 mm, což znamená 80 litrů vody
na m2. Došlo tak k výraznému zvýšení průtoků ve
vodních tocích včetně dosažení stupňů povodňové
aktivity a zatopení přilehlých pozemků a nemovitostí. Bleskové povodně se v našem kraji vyskytnou prakticky každoročně. Lze je jen velmi těžko
předvídat, trvají krátce, ale téměř vždy přinášejí
větší či menší škody na majetku.

Situaci na mnoha místech zhoršovalo zejména
volně uložené dřevo v blízkosti vodních toků.
V době intenzivní těžby v lesích z důvodu kůrovcové kalamity je dřevo v různých délkách takto
uskladněno poměrně často. V záplavovém území
vodního toku a obecně v blízkosti koryta toku by
se však neměl nacházet materiál, který by mohl
zhoršit odtokové poměry, a to nejen palivové
dřevo, ale ani stavební řezivo, komposty, sláma,
případně jiný lehce odplavitelný materiál. Tyto
materiály je nutné uložit mimo aktivní zónu záplavového území.

periodický tisk Kraje Vysočina
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
KLEINWÄCHTER holding, s. r. o.,
Frýdek-Místek
vydáno dne 3. 7. 2020
NEPRODEJNÉ
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Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, proto vyzývá povodňové orgány obcí k provádění povodňových
prohlídek se zaměřením na volně uskladněný odplavitelný materiál
v blízkosti vodních toků. Povodňový orgán obce může následně
vyzvat vlastníky pozemků v záplavovém území k odstranění takových skládek, které mohou zhoršit odtokové poměry nebo ucpat
koryto níže po toku. Obec se také může obrátit s žádostí o pomoc
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v této věci na nadřízený povodňový orgán, jímž je příslušný městský
úřad jako obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 Martin Drápela, Radka Straková,
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 207,
e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz, strakova.r@kr-vysocina.cz

O PRÁZDNINÁCH SE RIZIKO ZRANĚNÍ DĚTÍ ZVYŠUJE.
NEBEZPEČNÝM SITUACÍM JE NUTNÉ PŘEDCHÁZET
Policisté z Krajského ředitelství
policie kraje Vysočina apelují na
všechny rodiče, aby měli vždy
přehled o aktivitách, kterými se
jejich dítě ve svém volném čase
zabývá. S přicházejícími prázdninami se riziko zranění dětí zvyšuje. Děti mají velké množství
volného času, a zvláště ti starší
budou mnohdy bez dohledu
dospělé osoby. To s sebou nese
riziko, že se děti dostanou do
nebezpečných situací, při nichž
může být ohroženo jejich zdraví
a někdy i život.
Především malé děti je nutné
nenechávat bez dozoru. Pokud
dítě přece jen zůstane doma
samotné, je dobré zkontrolovat
okna a dveře, zda jsou dobře
zavřené. Po setmění je vhodné
zatáhnout rolety, žaluzie, závěsy.
U telefonu by měla být připravená důležitá telefonní čísla
(rodiče, policie, hasiči, zdravotníci, příbuzní). Zazvoní-li
telefon, neměly by se děti s cizí
osobou vybavovat, zejména by jí

neměly říkat, že jsou doma samy,
a neměly by sdělovat žádné
informace o sobě ani o ostatních
členech rodiny.
Zvláštní pozornost v době nepřítomnosti dospělé osoby je kladena na zabezpečení jakékoli
nádoby naplněné vodou, do
kterých by děti mohly spadnout. Jedná se zejména o venkovní bazény, sudy nebo jiné
sběrné nádoby na vodu k zalévání. Je nutné také zmínit, že
nelze podceňovat ani dětské
bazénky s malým množstvím
vody, neboť i ty představují pro
děti nebezpečí.
Děti je nutné poučit o bezpečném
chování při návštěvě koupališť.
Obzvláště nebezpečné je pro děti
skákání do rybníků s neznámou
hloubkou vody. Vážné zranění si
může dítě způsobit při skoku do
místa, kde je rybník mělký nebo
je dno kamenité. Před skokem do
vody je v teplém počasí také důležité se předem zchladit. Je rovněž
nutné nepřeceňovat své síly.

Alkohol
Policisté se bohužel poměrně často setkávají s požíváním alkoholu u osob mladistvých i nezletilých, proto by chtěli apelovat
na rodiče, aby věnovali dětem patřičnou pozornost. Pokud jsou
děti doma samy, měli by mít rodiče vždy připravený způsob
jejich kontroly nebo si nejlépe zajistit spolehlivou osobu, která
na dítě dohlédne.
Děti mají velké množství volného času, zvláště ti starší jsou
mnohdy bez dohledu dospělé osoby a se svými vrstevníky se
sdružují do skupinek. To s sebou nese riziko, že se děti dostanou
do situací, které pro ně mohou být nebezpečné nebo přímo ohrožující jejich život a zdraví. Zvláště mladiství mají tendence experimentovat s alkoholem, cigaretami a nezřídka také s drogami,
nejčastěji s marihuanou. Toto experimentování je pak posíleno
zvláště ve skupině vrstevníků, kde se ke zkoušení návykových
látek mezi sebou vzájemně podněcují. Alkohol a jiné návykové

Pokud jsou děti doma samotné
a někdo zazvoní, nesmí hned
otevřít dveře. Nejprve si musí
ověřit, kdo stojí za nimi, a otevřít jen lidem, které dobře znají.
K ověření totožnosti osoby za
dveřmi bytu je vhodné použít
kukátko či bezpečnostní řetízek, popřípadě oslovení osoby
skrz dveře. Pokud ale nejsou
rodiče doma, nemělo by dítě
nikoho pouštět dovnitř bez jejich
vědomí. Dveře bytu by neměly
otevírat ani v případě, jestliže
člověk za dveřmi prosí o pomoc
nebo tvrdí, že má něco pro
rodiče. Je lepší ho poslat třeba
k sousedům: Pokud bude skutečně potřebovat pomoc nebo
bude mít něco pro rodiče, ať
zazvoní u někoho jiného. Není
třeba nic vysvětlovat, takový
člověk umí dobře přesvědčovat.
Je lépe vůbec neodpovídat.
Jednou z nejnebezpečnějších
situací je jízda na takzvaný
autostop. Děti by neměly nastupovat do vozidla, aniž by znaly

osádku, která je chce svést.
V mnoha případech napříč celou
republikou se policisté v minulosti setkali s případy, kdy bylo
dítě uneseno či odvezeno do
neznámého místa.
Rodiče musí vědět, kde dítě
je a kdy přijde domů. Klíče
od bytu nebo domu by děti
neměly nikdy nosit viditelně.
S cizími lidmi nesmí nikam
chodit ani přijímat jakékoli
pozvání, i kdyby nabízeli něco
velmi zajímavého k vidění, něco
dobrého k jídlu, zvířátka, peníze
nebo třeba hračky. Při kontaktu
s cizími lidmi je důležité, aby si
děti vždy udržovaly bezpečný
odstup a byly připravené v případě nebezpečí utéct nebo volat
o pomoc.
Při jízdě na jízdním kole musí
být pro děti samozřejmostí cyklistická přilba, při jízdě ve vozidle použití zádržných systémů
a při sportovních aktivitách,
které to vyžadují, používat bezpečnostní a ochranné prvky.

látky ale mají na organismus dítěte nevypočitatelné účinky.
Může tak lehce dojít k intoxikaci nebo k jinému ohrožení zdraví
i života dítěte.
Je nutné, aby rodiče i na takovou situaci zvláště mladistvé připravili, poučili je, jak mají postupovat, a zdůraznili jim, proč
je v těchto případech důležité nezříci se vlastní zodpovědnosti.
Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
 nprap. Bc. Martin Hron
vrchní inspektor
tel: 974 261 209
mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Měšťáci
V částce 97/2020 Sbírky zákonů vydané dne 2. 6. 2020 byl pod
č. 261 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.
COVID-19 a pokuty
V částce 90/2020 Sbírky zákonů vydané dne 13. 5. 2020 byl pod
č. 243 publikován zákon, o pravomoci Policie České republiky
a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
COVID-19 a kultura
V částce 91/2020 Sbírky zákonů vydané dne 19. 5. 2020 byl pod
č. 247 publikován zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast
kulturních akcí.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
COVID-19 a neschopný zaměstnavatel
V částce 91/2020 Sbírky zákonů vydané dne 19. 5. 2020 byl pod
č. 248 publikován zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
COVID-19 a sport
V částce 91/2020 Sbírky zákonů vydané dne 19. 5. 2020 byl pod
č. 249 publikován zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti
sportu.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
COVID-19 a penále
V částce 94/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 5. 2020 byl
pod č. 255 publikován zákon o snížení penále z pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně
některých zákonů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
COVID-19 a bonus
V částce 97/2020 Sbírky zákonů vydané dne 2. 6. 2020 byl pod
č. 262 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb.,
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.
Zákon nabývá účinnosti dnem 3. 6. 2020.
COVID-19 a EET
V částce 97/2020 Sbírky zákonů vydané dne 2. 6. 2020 byl pod
č. 263 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb.,
o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 3. 6. 2020.

COVID-19 a moratorium
V částce 99/2020 Sbírky zákonů vydané dne 4. 6. 2020 bylo pod
č. 265 publikováno nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády
č. 202/2020 Sb., kterým se stanovuje cenové moratorium nájemného z bytů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 5. 6. 2020.
DVB-T2
V částce 100/2020 Sbírky zákonů vydané dne 5. 6. 2020 bylo pod
č. 268 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2
(nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2),
ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 6. 6. 2020.
Odrůdy
V částce 94/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 5. 2020 byla pod
č. 256 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019
Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné
hodnoty odrůd.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020.
Body
V částce 96/2020 Sbírky zákonů vydané dne 2. 6. 2020 byla pod
č. 259 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998
Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb.,
o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.
Náročné budovy
V částce 98/2020 Sbírky zákonů vydané dne 5. 6. 2020 byla pod
č. 264 publikována vyhláška o energetické náročnosti budov.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020 (část 1. 1. 2023).
Kancl-registr
V částce 90/2020 Sbírky zákonů vydané dne 13. 5. 2020 bylo pod
č. 244 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.
Dráhy
V částce 101/2020 Sbírky zákonů vydané dne 11. 6. 2020 byla pod
č. 269 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995
Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.
Agro-enviro-klima opatření
V částce 102/2020 Sbírky zákonů vydané dne 11. 6. 2020 bylo pod
č. 270 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 15. 6. 2020.
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Ocenění MV
V částce 92/2020 Sbírky zákonů vydané dne 22. 5. 2020 byla
pod č. 251 publikována vyhláška, kterým se mění nařízení vlády
č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.
Seznam zboží s regulovanými cenami
V částce 90/2020 Sbírky zákonů vydané dne 13. 5. 2020 bylo pod
č. 245 publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru
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MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými
cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020.
Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 6/2020 dne
22. dubna 2020 a nabývá účinnosti 22. dubna 2020.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2020 konaného dne 16. 6. 2020
Usnesení 0255/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: Zastupitelstvo kraje, termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0256/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr.
Zdeňka Geista a Ing. Miroslava Houšku ověřovateli zápisu ze
zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2020.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0257/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor sekretariátu hejtmana
(16. 6. 2020), termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0258/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch
Statutárnímu městu Jihlava, IČ: 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava ve výši 1 320 000 Kč * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-81, př. 2upr1,
schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, o částku 1 320 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
1 320 000 Kč na poskytnutí dotace.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2020), odbor ekonomický (30. 6. 2020), termín: 31. 12.
2020
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Usnesení 0259/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: grémium ředitele (16. 6. 2020), termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0260/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci Městu Žirovnice, IČ: 00249505, ve výši
500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle
materiálu ZK-04-2020-04, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle
materiálu ZK-04-2020-04, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární

ochrana – dobrovolná část, o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 500 000 Kč
na poskytnutí dotace.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor sekretariátu hejtmana
(30. 9. 2020), termín: 30. 9. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0261/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 626 985 Kč dle materiálu ZK-04-2020-05,
př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle
materiálu ZK-04-2020-05, př. 2 * neposkytnout dotaci z programu
TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
OBCÍ 2020 obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 68 139 Kč
dle materiálu ZK-04-2020-05, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor sekretariátu hejtmana
(31. 3. 2021), termín: 31. 3. 2021
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0262/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, dotaci obci Hořice, IČ: 00248223, ve
výši 3 000 000 Kč na stavbu nové požární zbrojnice dle materiálu
ZK-04-2020-06, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-04-2020-06, př. 2, schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS,
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, o částku 3 000 000 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí dotace.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor sekretariátu hejtmana
(30. 9. 2021), termín: 30. 9. 2021
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0263/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši
2 700 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení
jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-04-2020-07, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-04-2020-07, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
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ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, o částku 2 700 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
2 700 000 Kč na poskytnutí dotací.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor sekretariátu hejtmana
(30. 9. 2021), termín: 30. 9. 2021
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0264/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020 dle materiálu
ZK-04-2020-08, př. 1 * odměny pro předsedy, místopředsedy
a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020 dle
materiálu ZK-04-2020-08, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (16. 6. 2020), oddělení
řízení lidských zdrojů (16. 6. 2020), termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0265/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2020-09, př. 2 * schválit rozpočtové opatření v rámci
kapitoly - Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-04-2020-09, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor sekretariátu hejtmana
(31. 12. 2020), odbor ekonomický (31. 12. 2020), termín: 31. 12.
2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0266/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-04-2020-10, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor informatiky (30. 6.
2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0267/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z programu Informační a komunikační technologie 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-202011, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu
ZK-04-2020-11, př. 2 * neposkytnout dotaci z programu Informační
a komunikační technologie 2020 subjektům, na projekt a ve výši
dle materiálu ZK-04-2020-11, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor informatiky (31. 8.
2020), termín: 31. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0268/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
vyhlášení třináctého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana
Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice, bere na vědomí
text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2020-12, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor zdravotnictví (31. 10.
2020), termín: 31. 10. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0269/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Dodatek č. 26 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-13, př. 1 *
Dodatek č. 24 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-04-2020-13, př. 2 * Dodatek č. 30
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Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-13, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor zdravotnictví (16. 6.
2020), termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0270/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje podporuje
v souladu s usnesením č. 0260/04/2019/ZK finanční spoluúčast na
projektu výstavby lůžkového hospice částkou ve výši 20 209 tis. Kč,
která odpovídá 30 % nákladů projektu Lůžkový hospic Mezi stromy.
Finanční prostředky budou uvolňovány dle skutečné realizace projektu.
Požadavek na doložení zařazení finanční částky ve výši 20 209 tis. Kč
do rozpočtu roku 2021 je v první polovině roku 2020, kdy ještě nebyla
započata ani první jednání o rozpočtu na rok 2021, nereálný. Do návrhu
rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 bude částka zařazena.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor zdravotnictví (31. 12.
2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0271/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina
za období leden–duben 2020 dle materiálu ZK-04-2020-14, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor ekonomický (16. 6.
2020), termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0272/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů kraje v roce 2020 dle materiálu ZK-04-2020-15, př. 1
* snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční
příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
dle materiálu ZK-04-2020-15, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor ekonomický (31. 12.
2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0273/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2019
bez výhrad, schvaluje Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019
dle materiálu ZK-04-2020-16, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0274/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2019.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor ekonomický (30. 6.
2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0275/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až
2023 dle materiálu ZK-04-2020-18, př. 1, bere na vědomí *
Střednědobý výhled rozpočtu bez předpokládaných příjmů a výdajů
kapitoly Evropské projekty Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023
dle materiálu ZK-04-2020-18, př. 2 * přehled předpokládaných
příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, ve které se realizují
projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu
ZK-04-2020-18, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 06/2020

ZPRAVODAJ

Usnesení 0276/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-19, př. 1, z vlastnictví městyse Stařeč, se sídlem Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč do
vlastnictví Kraje Vysočina * převést darem pozemky dle materiálu
ZK-04-2020-19, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
městyse Stařeč, se sídlem Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč, schvaluje * Dodatek č. 2032 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-042020-19, př. 3 * Dodatek č. 2033 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2020-19, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0277/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-20, př. 1, z vlastnictví města Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké
Meziříčí, do vlastnictví Kraje Vysočina * převést darem pozemky
dle materiálu ZK-04-2020-20, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví města Velké Meziříčí se sídlem Radnická 29/1, 594 01
Velké Meziříčí, schvaluje * Dodatek č. 2034 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-04-2020-20, př. 3 * Dodatek č. 2035 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2020-20, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0278/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů
ZK-04-2020-21, př. 1, a ZK-04-2020-21, př. 2, do vlastnictví kraje
za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0279/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemky včetně součástí a příslušenství od vlastníků
aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní
smlouvy v rozsahu materiálu ZK-04-2020-22, př. 1, do vlastnictví
Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2 + cenu
porostů na těchto pozemcích zjištěnou podle znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2021), termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0280/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví
Kraje Vysočina pozemek oddělený dle geometrického plánu číslo
4457-30/2016 z pozemku par. č. 5496/2, nově označený jako par.
č. 5496/5 o výměře 1m2 – trvalý travní porost v k. ú. Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2020), termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0281/04/2020/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58 odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.

strana 7

odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2020), termín: 31. 7. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0282/04/2020/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58 odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12.
2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0283/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-26, př. 1, z vlastnictví obce Putimov, se sídlem Putimov 47, 393 01 Pelhřimov do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje Dodatek č. 2037 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12.
2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0284/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemky uvedené v materiálu
ZK-04-2020-27, př. 1, od České republiky, s právem hospodaření
pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6, do vlastnictví Kraje Vysočina
dle smlouvy v materiálu ZK-04-2020-27, př. 2, schvaluje Dodatek
č. 2038 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-27, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (16. 6. 2020), termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0285/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-28, př. 1,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stránecká Zhoř,
se sídlem Stránecká Zhoř 35, 594 42 Měřín, schvaluje dodatek
č. 2039 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-28, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0286/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2020-29, př.
1, oddělené geometrickým plánem číslo 4811-73/2018 z pozemků
KN par. č. 3388/14 a par. č. 3510/1 v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov * nabýt darem
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2020-29, př. 2, oddělené
geometrickým plánem číslo 4811-73/2018 z pozemků KN par.
č. 3388/3, par. č. 3510/4, par. č. 3510/2 a již existující pozemek
par. č. 3510/6 v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * Dodatek č. 2040 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-29, př. 4 *
Dodatek č. 2041 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, dle materiálu
ZK-04-2020-29, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0287/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
dodatek č. 2042 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-30,
př. 1 * dodatek č. 2043 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-042020-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0288/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 320/32 – orná půda o výměře 197 m2
v k. ú. Antonínův Důl z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Statutárního města Jihlava, schvaluje Dodatek č. 2044 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 10. 2020), termín: 31. 10. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0289/04/2020/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 10. 2020), termín: 31. 10. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0290/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 61/2 o výměře 30 m2 oddělený geometrickým plánem č. 40,141-90/2013 z pozemku par. č. 61 v k. ú.
Borovec a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje Dodatek
č. 2046 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0291/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Radešín smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci
stavby darovat část pozemku par. č. 197 v k. ú. Radešín nad Bobrůvkou, zastavěnou chodníkem, do vlastnictví obce Radešín a obec
Radešín se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 10. 2020), termín: 31. 10. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0292/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhrazuje si
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění, pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní
komunikace – bývalé silnice III/3454 v km 4,186–4,286 v délce
100 m včetně součástí a příslušenství, vyřazené pravomocným
Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy
a silničního hospodářství, ze dne 28. 4. 2020, čj. KUJI 40967/2020
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice, rozhoduje * převést darem část pozemní komunikace – bývalé silnice
III/3454 v km 4,186–4,286 v délce 100 m včetně součástí a příslušenství vyřazené pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu
Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne
28. 4. 2020, čj. KUJI 40967/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Leškovice * převést darem pozemek par. č. 599/3
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o výměře 882 m2, oddělený geometrickým plánem č. 156-12/2020
z pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Leškovice, schvaluje Dodatek č. 2047
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0293/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt pozemky v k. ú. Rantířov a pozemky v k. ú. Horní Kosov
z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní
cenu 125 Kč/m2 v rozsahu dle materiálu ZK-04-2020-36, př. 1 *
nabýt darem pozemek v k. ú. Rantířov z vlastnictví obce Rantířov
do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-36, př.
2, schvaluje Dodatek č. 2048 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-36, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2020), termín: 31. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0294/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0203/03/2020/ZK tak, že materiál ZK-03-2020-41,
př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-04-2020-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 8. 2020), termín: 30. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0295/04/2020/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2020), termín: 31. 7. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0296/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce
II/347 Humpolec – obchvat dle materiálu ZK-04-2020-39, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor dopravy a silničního
hospodářství (15. 7. 2020), termín: 15. 7. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0297/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* převod finančních prostředků ve výši 180 000 000 Kč z Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu
a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování
neinvestičních akcí dle materiálu ZK-04-2020-40, př. 2 * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro rok 2020
o částku 180 000 000 Kč na realizaci akcí dle seznamu ZK-042020-40, př. 2, ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit finanční čerpání na
akce dle seznamu v materiálu ZK-04-2020-40, př. 2, přednostně
z prostředků rozpočtu SFDI v roce 2020 a nevyčerpané prostředky
poskytnuté krajem vrátit do rozpočtu Kraje Vysočina nejpozději
do 30. 11. 2020.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0298/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z programu Bezpečná silnice 2020 subjektům,
na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-41, př. 1 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-41,
př. 3 * neposkytnout dotaci z programu Bezpečná silnice 2020
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-41, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7.
2020), termín: 31. 7. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0299/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ
ÚZEMÍ 2020 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2020-42,
př. 1 * uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu
ZK-04-2020-42, př. 3 * neposkytnout dotace žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-04-2020-42, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2021), termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0300/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z programu Infrastruktura cestovního ruchu
2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-202043, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu
ZK-04-2020-43, př. 4.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020), termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0301/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02734.0048
dle materiálu ZK-04-2020-44, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 7. 2020), termín: 31. 7. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0302/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací, o částku 793 248,68 Kč v souvislosti se splátkou
zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na
předfinancování projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního
dědictví v regionech Jižní Čechy–Vysočina–Waldviertel–Mühlviertel a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech).
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020), termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0303/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací, o částku 222 700,94 Kč v souvislosti se splátkou
zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci,
na předfinancování projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví
příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné
opony na kole a převedení této částky do Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech).
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odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020), termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0304/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací, o částku 13 465,39 Kč v souvislosti se splátkou
zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci,
na předfinancování projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví
příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné
opony na kole a převedení této částky do Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020), termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0305/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, na financování projektu Spolupráce institucí na Vysočině a v
Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu dle materiálu ZK-04-2020-48,
př. 3, schvaluje převod finančních prostředků ve výši 497 058 Kč
z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na
kapitolu Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, za účelem poskytnutí
zápůjčky ve výši 497 058 Kč s určením pro Vysočina Tourism,
příspěvkovou organizaci, na financování projektu Spolupráce
institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování
kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu dle
materiálu ZK-04-2020-48, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020), termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0306/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-04-2020-49, př. 1, schvaluje závazek
kraje na: * předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové
organizace Zmírnění dopadů krizí na cestovní ruch prostřednictvím
chytrých turistických tras do výše 500 000 Kč předpokládaných
celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky *
krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové
organizace, ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu
Zmírnění dopadů krizí na cestovní ruch prostřednictvím chytrých
turistických tras, a tedy maximálně do výše 125 000 Kč z rozpočtu
kraje.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (2. 6. 2020), termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0307/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k Memorandu dle materiálu ZK-04-2020-50, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (30. 9. 2020), termín: 30. 9. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0308/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle
materiálu ZK-04-2020-51, př. 1.
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odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Krajská knihovna Vysočiny
(30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0309/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
zařadit nové a navýšené kapacity sociálních služeb do Krajské sítě
sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-52, př. 1
* zařadit návrhy na nové služby a navýšení kapacit sociálních služeb
uvedené v materiálech ZK-04-2020-52, př. 2, a ZK-04-2020-52, př.
3, do projednávání o Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina
na podzim roku 2020, schvaluje * stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu ZK-042020-52, př. 1, jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních
služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů * Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina – aktualizaci pro rok
2021 dle materiálu ZK-04-2020-52, př. 4.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor sociálních věcí (31.
12. 2021), termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0310/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu
ZK-04-2020-53, př. 1, rozhoduje * poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 3 940 000 Kč z kapitoly
Sociální věci dle materiálu ZK-04-2020-53, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele
sociálních služeb dle materiálu ZK-04-2020-53, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 7. 2020), termín: 31. 7. 2020
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0311/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z programu Investujme v sociálních službách
2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-202054, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu
ZK-04-2020-54, př. 3 * neposkytnout dotaci z programu Investujme
v sociálních službách 2020 subjektům uvedeným v materiálu
ZK-04-2020-54, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0312/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02725.0077
na projekt dle materiálu ZK-04-2020-55, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 8. 2020), termín: 31. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0313/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0002
dle materiálu ZK-04-2020-56, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0314/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2019 dle materiálu
ZK-04-2020-57, př. 1, rozhoduje uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě
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o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-04-2020-57, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020),
termín: 31. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0315/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Vysoké škole polytechnické
Jihlava se sídlem Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČ: 71226401,
dle materiálů ZK-04-2020-58, př. 1, a ZK-04-2020-58, př. 2 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálů ZK-04-2020-58, př.
1, a ZK-04-2020-58, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor školství, mládeže
a sportu (16. 6. 2020), termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0316/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálu ZK-04-2020-59,
př. 2, rozhoduje * uzavřít s městem Humpolec smlouvu o převzetí
vzdělávací činnosti dle materiálu ZK-04-2020-59, př. 1 * uzavřít
s městem Humpolec darovací smlouvu týkající se movitého majetku
dle materiálu ZK-04-2020-59, př. 3 * poskytnout finanční dar
z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti
vzdělávání, městu Humpolec ve výši 440 000 Kč a uzavřít darovací
smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-59, př. 4.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor školství, mládeže
a sportu (1. 9. 2020), odbor ekonomický (1. 9. 2020), termín:
1. 9. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0317/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 –
Využití volného času dětí a mládeže, příspěvkovým organizacím,
Dům dětí a mládeže Třebíč, Active – Středisko volného času Žďár
nad Sázavou a AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – středisko volného
času, které zřizují obce, v celkové výši 1 868 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 2
materiálu ZK-04-2020-60, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
dle materiálu ZK-04-2020-60, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2020), odbor ekonomický (31. 12. 2020), termín:
31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0318/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 – Ostatní sportovní činnost, ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem
Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČ: 04417909, dle materiálu
ZK-04-2020-61, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-04-2020-61, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor ekonomický (31.
8. 2020), odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020), termín:
30. 9. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0319/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní
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sportovní činnost, dotaci městu Ledeč nad Sázavou, se sídlem
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 00267759, ve
výši 1 380 412 Kč na přístavbu šaten zimního stadionu * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-62, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor ekonomický (31. 7.
2020), odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), termín:
31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0320/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní
sportovní činnost, dotaci pobočnému spolku Orel jednota Nové
Město na Moravě se sídlem Hájkova 403, 592 31 Nové Město na
Moravě, IČ: 48895920, ve výši 929 250 Kč na výstavbu víceúčelového sportovního areálu * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle
materiálu ZK-04-2020-63, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor ekonomický (31. 7.
2020), odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), termín:
31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0321/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní
sportovní činnost, dotaci spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z. s.,
se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČ:
26615151, ve výši 2 502 192 Kč na výstavbu víceúčelové sportovní
haly * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-202064, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor ekonomický (31. 7.
2020), odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), termín:
31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0322/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní
sportovní činnost, dotaci spolku Třebíč Nuclears, z. s., se sídlem
Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČ: 26596792, ve
výši 954 528 Kč na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu Na
Hvězdě v Třebíči * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-04-2020-65, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor ekonomický (31. 7.
2020), odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), termín:
31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0323/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní
sportovní činnost, dotaci spolku TJ Slavoj Pacov, z. s., se sídlem
nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00477036, ve výši 3 763
555 Kč na modernizaci sportovního areálu Za Branou * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-66, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor ekonomický (31. 7.
2020), odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), termín:
31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0324/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní
sportovní činnost, dotaci spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ,
z. s., se sídlem Čeloudova 1117/56, Horka-Domky, 674 01 Třebíč,
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IČ: 70816387, ve výši 2 228 188 Kč na rekonstrukci stávajícího
objektu na Sportovní centrum Třebíč * uzavřít veřejnoprávní
smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-67, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor ekonomický (31. 7.
2020), odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), termín:
31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0325/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 – Ostatní sportovní činnost, městu Nové Město na Moravě,
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě,
IČ: 00294900, ve výši 6 851 141 Kč na výstavbu sportovní haly *
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-68, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor ekonomický (31. 7.
2020), odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), termín:
31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0326/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
program Fondu Vysočiny Marketing v cestovním ruchu 2020 dle
materiálu ZK-04-2020-69, př. 1, schvaluje * rozpočtové opatření
v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2143 – Cestovní
ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené o částku 10 000 000 Kč na realizaci
programu ve Fondu Vysočiny Marketing v cestovním ruchu 2020
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální
rozvoj, § 2143 – Cestovní ruch, o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření podpory regionální
ekonomiky kraje prostřednictvím systému voucherů.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2020), odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 10. 2020), odbor
informatiky (31. 10. 2020), termín: 31. 10. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0327/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Krajskou přílohu RIS3 strategie Kraje Vysočina na období 2021+
dle materiálu ZK-04-2020-70, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020), termín:
30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0328/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2020-71, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020), termín:
31. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0329/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina
za rok 2019 dle materiálů ZK-04-2020-72, př. 1, ZK-04-2020-72,
př. 2, ZK-04-2020-72, př. 3, a ZK-04-2020-72, př. 4, ukládá radě
kraje předložit Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje
Vysočina za rok 2020 do 30. června 2021.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2021), termín:
30. 6. 2021
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0330/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace uvedené v materiálech ZK-04-2020-73, př. 1
a ZK-04-2020-73, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (16. 6. 2020), termín:
16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0331/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok
2019 dle materiálu ZK-04-2020-74, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (16. 6. 2020), Pavel Pacal
(16. 6. 2020), termín: 16. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0332/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-75, př.
1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-042020-75, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), odbor
ekonomický (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0333/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům,
na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-76, př. 3 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-76,
př. 4 * neposkytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-76, př. 5.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020), termín:
31. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0334/04/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ
2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši

dle materiálu ZK-04-2020-77, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-77, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), termín:
31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0335/04/2020/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor životního prostředí
a zemědělství (30. 6. 2021), termín: 30. 6. 2021
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0336/04/2020/ZK - Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020 dle materiálu ZK-04-2020-79,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE
2020 ve složení: ČSSD – Silvie Tomšíková (ZR), Jana Nováková
Hotařová (JI), KDU-ČSL – Eva Krejzlová (ZR), Jana Houšková
(PE), ODS – Martina Šlosrová (HB), KSČM – Monika Jordánová
(JI), Jaroslav Píša (ZR), SPV – Eva Požárová (JI), Jan Burda (TR),
ANO 2011 – Jaroslav Drahoš (JI), Pavel Švec (ZR), SPD + SPO –
Milan Mokrý (ZR), Iva Švehlíková (JI) * Josefa Nedvěda (JI, ODS)
předsedou řídicího výboru Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE
2020 * garantem Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020 odbor
školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Bc. Janu Čermákovou
s právem hlasovacím a Ing. Karolinu Smetanovou 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 (16. 6. 2020), odbor školství, mládeže
a sportu (17. 6. 2020), termín: 17. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

POD JEDNÍM NEBEM. O CESTÁCH A MÍSTECH
NA POMEZÍ ČESKA A DOLNÍHO RAKOUSKA
Muzeum Vysočiny Třebíč
vydalo ve spolupráci s dolnorakouskou organizací Museumsmanagement Niderösterreich novou publikaci s názvem
Pod jedním nebem, která
vypráví o zajímavých místech,
neobyčejných lidech, krásné
krajině a hlavně o muzeích
a památkách v česko-rakouských příhraničních regionech.
Publikace ve 24 kapitolách
představuje kulturní poklady
i krásy krajiny, muzea, vynálezy,
archeologická naleziště, regionální festivaly, židovské dědictví i kulinářské tradice tohoto

společného regionu. Ukazuje,
jak obyvatelé jižní hranice České
republiky a Dolního Rakouska
dokázali obrátit domnělé nevýhody ve svůj prospěch. Jak
zaplavili neúrodné jižní Čechy
i region Waldviertel tisíci rybníky a od roku 1350 vytvořili
jednu z největších krajin s umělými vodními plochami na světě.
Následný chov ryb ve velkém
objemu přinesl do oblasti od
15. století bohatství. Jak na
východě, kde podloží sestává
téměř výhradně z písku, dokázali pod svými městy vyhloubit
gigantické sklepní systémy.

A jak přeložili tok řeky, aby
mohli vytvořit jednu z nejkrásnějších zahrad v Evropě.
Kniha představuje region,
v němž se sice hovoří dvěma
jazyky, ale často tu panuje stejné
smýšlení. A to rozhodně stojí
za bližší poznání. Tato kniha
vás zve na objevitelskou cestu
po Vysočině, jižních Čechách,
jižní Moravě a dolnorakouském Waldviertelu a Weinviertelu. Připravte se na své letní
výlety. Vydejte se po známých
i neznámých cestách a místech
na pomezí Česka a Dolního
Rakouska.

EVROPSKÁ UNIE

Rakousko-Ceská republika
Evropský fond pro regionální rozvoj

Publikace Pod jedním nebem
je k zakoupení v řadě muzeí,
galerií a informačních centrech
na Vysočině nebo je možné si
ji objednat na adrese Muzeum
Vysočiny Třebíč, Zámek 1,
Třebíč nebo na emailové adrese
z.mrnova@muzeumtr.cz. Publikace vyšla i v německé jazykové
verzi s názvem Unter einem
Himmel.

