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NA TŘI STA STAROSTŮ SE SJELO DO TŘEŠTĚ
K JEDNÁNÍ SE ČLENY RADY KRAJE VYSOČINA
Více než 300 zástupců obecních samospráv
Vysočina se v pondělí 9. ledna zúčastnilo letos
prvního tradičního setkání s krajskými radními.
V sále Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Třešti se diskutovala řada témat
– od financování a rozpočtových příjmů přes
grantové programy připravované v rámci Fondu
Vysočiny, spolupráci mateřských, základních
a středních škol v podpoře technického vzdělávání až po investice do silnic, veřejnou dopravu,
péči o vodu, zemědělství i aktuální problematiku
ptačí chřipky. Ochranné pásmo ohniska viru
nepřenositelného na člověka v Ivančicích se totiž
dotýká krajských hranic.
Diskuze se dotkla i trvalé hrozby likvidace
veřejných služeb v malých obcích. „Řada jednání s vedením České pošty v průběhu poslední
téměř šesti let sice úplně nezažehnala omezování
poštovních služeb na venkově, ale alespoň se
nám podařilo vyjednat podmínky partnerských

programů, které jsou sice pro obce rozumnější,
ale stále ne zcela optimální. Nyní se nacházíme
v podobné situaci v souvislosti s venkovskými
prodejnami potravin. Společně se starosty
dotčených obcí jsme zahájili jednání s vedením
spotřebních družstev a realizovali jsme základní
průzkum na území našeho kraje. Tyto potíže
nemá pouze Vysočina, proto je naším cílem systémová podpora na úrovni státu,“ přiblížil aktuální
situaci hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Setkání Rady Kraje Vysočina se starosty obcí se
koná tradičně dvakrát do roka. Zváni jsou všichni
starostové obcí na Vysočině, ale také poslanci
a senátoři za Kraj Vysočina. Jedná se o jedinečnou
příležitost, jak získat aktuální informace, společně
diskutovat nad důležitými tématy a v neposlední
řadě se neformálně setkat se zástupci samospráv.
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VYHLÁŠENÍ VÝZVY
KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM
Kraj Vysočina vyhlásil 10. ledna
2017 další „dodatečnou“ výzvu
na kotlíkové dotace. Prostředky
ve výši téměř 24 milionů korun
budou vynaloženy na realizaci projektů, ve kterých dojde
k likvidaci starých kotlů na tuhá
paliva a jejich výměně za ekologické zdroje vytápění. Výhradně
však dle zadání ministerstva
životního prostředí za kotle na
biomasu a tepelná čerpadla!
„Významnou změnou oproti
předchozí výzvě je podle požadavku ministerstva životního
prostředí to, že lze vyměnit staré
kotle na tuhá paliva s ručním
přikládáním za nové kotle spalující výhradně biomasu nebo
za tepelná čerpadla. K jiným
významnějším změnám při této
výzvě nedošlo, proto je také

uznatelnost výdajů nastavena od
17. prosince 2015,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro regionální rozvoj a územní
plánování Pavel Pacal.
Základní podmínkou je, že
žadatel o dotaci je majitelem
nemovitosti, ve které dojde
k výměně zdroje tepla, nový
zdroj tepla bude splňovat Ekodesing a starý kotel bude předán
k likvidaci subjektu, jenž je
k tomu oprávněn. Žádosti bude
možné podávat od 13. února
2017, nejdříve v 8.00 hod.,
způsoby, které jsou popsány
v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na výměnu zdrojů tepla na
pevná paliva v domácnostech
č. 01/17. Celé znění těchto Pravidel naleznete v sekci Pravidla

dotačního titulu pod odkazem https://www.kr-vysocina.
cz/pravidla-dotacniho-titulu/
ds-303227/p1=79643.
Formulář žádosti o dotaci je
pak k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení: https://www.
kr-vysocina.cz/pro-zadatele/
ds-303597/archiv=0&p1=79031.
O historicky první kotlíkové
dotace úspěšně požádalo na
začátku loňského roku 2 050
majitelů nemovitostí, mezi
které bude postupně rozděleno
230 milionů korun.
Více informací na:
www.kr-vysocina.cz/kotliky.
 Iveta Fryšová,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 546,
e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Monika Brothánková
telefon: 564 602 308
brothankova.m@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ
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FOND VYSOČINY PRO ROK 2017:

20 GRANTOVÝCH PROGRAMŮ S 62 MILIONY KORUN
Návrhy na grantové programy
Fondu Vysočiny pro rok 2017
v objemu 62 milionů korun
v úterý 10. ledna projednávala
Rada Fondu. Pokud Zastupitelstvo
Kraje Vysočina postupně v průběhu letošního roku dvacet navrhovaných grantových programů
schválí, jejich žadatelé si budou
moci v rámci pěti prioritních
oblastí Programu rozvoje Kraje
Vysočina rozdělit až 62 milionů
korun, a tedy o 200 tisíc více než
v loňském roce.
„Novým grantem s alokací dva
miliony korun jsou Venkovské
prodejny na podporu zachování
obchodů se smíšeným zbožím
v malých obcích. Přesné zaměření programu ale bude závislé
na výsledcích dotazníkového

šetření,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel
Pacal, který doplnil, že obnoveným grantem je Klenotnice
Vysočina. Naposledy ho Kraj
Vysočina vyhlásil v roce 2008
s alokací ve výši jednoho milionu korun a bude podporovat
vybavení depozitářů nebo zkvalitňování expozic regionálních
muzeí.
Některé grantové programy
naopak končí. „Vzhledem k reálnému zájmu v posledních letech
v roce 2017 nevyhlásíme Tábory
nebo grant Životního prostředí.
V případě, že se po roční pauze
zájem obnoví, lze předpokládat jejich opětovné vyhlášení
v dalších letech,“ informoval
náměstek Pavel Pacal.

Největším programem s alokací
deset milionů korun je Rozvoj
podnikatelů, který se zaměřuje
na podporu malých podnikatelů
a na obnovu jejich technologií
a výrobních prostředků. Nově
se také dva grantové programy
z oblasti cyklodopravy a cykloturistiky slučují do jednoho
grantu, který podpoří jak vybavenost cyklotras a jejich projektovou přípravu, tak i obnovu
jejich povrchů.
Únorové Zastupitelstvo Kraje
Vysočina má na programu
vyhlášení jedenácti grantů,
kterými jsou Naše škola, Jednorázové akce, Sportoviště,
Bezpečná silnice, Čistá voda,
Informační a komunikační technologie, Odpady nebo Cyklodo-

prava a cykloturistika. Ostatní
programy vyhlásí krajské zastupitelstvo v průběhu prvního
pololetí 2017.
V roce 2016 vyhlásil Kraj Vysočina celkem 24 grantových programů Fondu Vysočina v objemu
61,8 milionu korun a podpořil
725 úspěšných žadatelů, kteří
si rozdělili 57,7 milionu korun.
Zůstatek Fondu Vysočiny ke
konci roku 2016 činil 7 406 tisíc
korun.
Harmonogram výzev a jejich
přehled je možné nalézt pod
odkazem www.fondvysociny.cz.
 Dušan Vichr,
odbor regionální rozvoje,
tel.: 564 602 541,
e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Přehled navrhovaných GP na rok 2017
Název navrhovaného GP pro rok 2017

Navrhovaný objem GP
pro rok 2017 v Kč

Objem stejných GP
v roce 2016 v Kč

Inovační vouchery 2017

2 000 000

2 000 000

Rozvoj podnikatelů 2017

10 000 000

10 000 000

Naše škola 2017

4 000 000

3 800 000

Investujme v sociálních službách 2017

3 000 000

3 500 000

Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017

1 000 000

1 300 000

Prevence kriminality 2017

1 300 000

1 300 000

Jednorázové akce 2017

1 200 000

1 200 000

Sportoviště 2017

3 000 000

3 000 000

Sportujeme 2017

2 500 000

1 800 000

Bezpečná silnice 2017

2 400 000

3 500 000

Čistá voda 2017

9 000 000

6 200 000

Infrastruktura ICT 2017

3 200 000

2 700 000

Informační a komunikační technologie 2017

3 000 000

3 200 000

Venkovské prodejny 2017

2 000 000

0

Rozvoj vesnice 2017

3 000 000

3 800 000

Odpady 2017

3 000 000

1 400 000

Památkově chráněná území 2017

1 600 000

1 600 000

Cyklodoprava a cykloturistika 2017

4 000 000

4 000 000

Regionální kultura 2017

1 800 000

1 800 000

Klenotnice Vysočiny 2017

1 000 000

0

Celkem navrhováno 20 GP

62 000 000
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GR A N TOV É PRO GR A M Y FON DU V YSO Č I N Y
Zastupitelstvo Kraje Vysočina by mělo na svém zasedání dne 7. února 2017 vyhlásit prvních jedenáct grantových programů
v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2017. Níže je uveden předpokládaný výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem,
zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Informační a komunikační technologie 2017 – 3 000 000 Kč –
program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina
(odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341,
jirakova.k@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 3. – 10. 4. 2017
Infrastruktura ICT 2017 – 3 200 000 Kč – program na podporu
rozvoje telekomunikační infrastruktury v Kraji Vysočina
(odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341,
jirakova.k@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 3. – 17. 4. 2017
Bezpečná silnice 2017 – 2 400 000 Kč – program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II.
a III. třídy
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Radek Žižka,
tel.: 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz; Bc. Markéta
Majdičová, tel.: 564 602 181, majdicova.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 10. 3. – 28. 4. 2017
Naše škola 2017 – 4 000 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní
docházku
(odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543,
hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 10. 3. – 31. 3. 2017
Jednorázové akce 2017 – 1 200 000 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; Bc. Jana
Albrechtová, tel.: 564 602 942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 3. – 24. 3. 2017
Sportoviště 2017 – 3 000 000 Kč – program na podporu výstavby
a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje
Vysočina
(odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Ivo Mach,
tel.: 564 602 940, mach.i@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký,
tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 3. – 24. 3. 2017

Sportujeme 2017 – 2 500 000 Kč – program na podporu rozvoje
dlouhodobých sportovních aktivit
(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)
Podávání žádostí: 13. 3. – 23. 3. 2017
Památkově chráněná území 2017 – 1 600 000 Kč – program na
podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava
Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 9. 3. – 17. 3. 2017
Cyklodoprava a cykloturistika 2017 – 4 000 000 Kč – program
na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní
funkce cyklistiky
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Ing. Petr Stejskal, tel.: 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 10. 3. – 17. 3. 2017
Čistá voda 2017 – 9 000 000 Kč – program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování
pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před
povodněmi nebo 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: 10. 3. – 24. 3. 2017
Odpady 2017 – 3 000 000 Kč – program na podporu předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a na recyklaci odpadů
(odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová,
tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Milan
Křížek, tel.: 564 602 527, krizek.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 10. 3. – 20. 3. 2017
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.
cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz.

FOND VYSOČINY:
ODPADY 2017
Do únorového zastupitelstva
kraje je předložen k vyhlášení druhý ročník grantového
programu Odpady 2017 na
podporu předcházení vzniku
odpadů, opětovného použití

a na recyklaci odpadů s alokací
tři miliony korun. Příjemci
dotace jsou obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí a právnické
osoby specifikované ve výzvě.

Minimální spoluúčast žadatele činí 50 % a výše dotace
poskytnuté na jeden projekt je
20 až 60 tisíc korun. Žádosti se
budou přijímat v období 10.–20.
března 2017.

Podporovanými aktivitami jsou:
a) pořízení kompostérů a kompostovacích sil
b) poř ízení nebo pronájem
nádob na opětovné použití
textilu
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c) pořízení velkoobjemových
a sběrných nádob na využitelné
složky komunálního odpadu
d) pořízení interiérových nádob
a sad tašek na třídění odpadů
e) opravy a udržování stávajících velkoobjemových a sběrných nádob na využitelné
složky komunálního odpadu
f) zpevnění ploch pod nádoby
na využitelné složky komunálního odpadu a nádoby
k opětovnému použití textilu
g) informování občanů a propagace předcházení vzniku

ZPRAVODAJ
odpadů, opětovného použití,
správného třídění i následného materiálového využití
vytříděných odpadů
h) pořízení a údržba vratného
nádobí pro zelené slavnosti
za podmín ky umístění
i informačního roll-upu (či
obdobného informačního
banneru)
O poskytnutí dotace rozhodne
květnové zastupitelstvo kraje;
náklady budou uznatelné až po
podpisu smlouvy o poskytnutí

dotace (tj. cca od června 2017).
Projekty budou ukončeny nejpozději do 30. září 2018.
Formulář žádosti, výzva a další
informace budou zveřejněny
v systému e-Dotace na krajském
webu od 8. února 2017.
Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
rozvoje a podpory životního
prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz;

strana 4

a Ing. Milan K řížek,
t el.: 56 4 6 02 527, e - m a i l:
krizek.m@kr-vysocina.cz. Před
finálním podáním žádosti je
možné si nechat žádost zkontrolovat výše uvedenou osobou
– můžete se tak vyhnout případnému vyřazení žádosti z hlediska
administrativního pochybení.
 Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

BUDOUCÍ STŘEDOŠKOLÁCI LETOS
ODEVZDÁVAJÍ PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLY DO 1. BŘEZNA
Jen necelý měsíc zbývá do zásadního rozhodnutí žáků devátých tříd
a jejich rodičů, kam na střední školu. „Termín odevzdání přihlášky
na střední školu se oproti minulému roku posunul o 14 dní dopředu
na 1. března 2017. Budoucí středoškoláci mají jen do tohoto data
možnost odevzdat opět maximálně dvě přihlášky na vybrané
školy,“ informuje radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže
a sportu Jana Fialová s tím, že v jiném režimu jsou školy požadující
talentové zkoušky.
S letošním procesem přijímacích zkoušek na střední školy přichází
i řada novinek. Poprvé se budou naostro konat povinné jednotné
zkoušky v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou, což platí i pro
studenty nástavbového studia nebo dálkové formy vzdělávání.
Výjimkou jsou jen obory zkráceného studia a obory vzdělání
s talentovou zkouškou (vyjma oboru vzdělání Gymnázium se
sportovní přípravou). „Přijímací zkoušky budou formou didaktických
testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace testovat
znalosti deváťáků, a to v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání,“ uvedla krajská radní Jana
Fialová s tím, že jednotné přijímačky mají stanovené dva řádné a další
dva náhradní termíny, přičemž řádné termíny jsou stanoveny zvlášť
pro čtyřleté obory vzdělání a zvlášť pro víceletá gymnázia.
Zásadních změn by se ale žáci devátých ročníků základních škol
bát neměli. Kraj Vysočina, který zřizuje 36 středních škol, se do
ověřování jednotných přijímacích zkoušek od začátku zapojoval.
Pilotního ověřování se zúčastňovaly nejen všechny krajské střední
školy s maturitními obory kategorie M a K, ale i řada dalších
středních škol jiných zřizovatelů. Nejde tedy o neplánovanou
novinku, která by měla školy, respektive žáky, zaskočit.
Každý uchazeč může přijímačky v 1. kole absolvovat dvakrát.
V prvním termínu ve škole, kterou uchazeč uvedl v přihlášce jako
první v pořadí, a ve druhém případě ve škole uvedené na přihlášce
ve druhém pořadí. Do celkového hodnocení se pak započítává
lepší výsledek. Školy musí podle stanovených pravidel přihlédnout
k výsledkům jednotné zkoušky v celkovém hodnocení uchazeče
z 60 %, v případě oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní
přípravou nejméně ze 40 %.
Ředitelé středních škol navíc mají stále možnost realizovat vlastní,
takzvanou školní přijímací zkoušku, a to ve dvou termínech od
12. do 28. dubna 2017.

První kolo přijímacího řízení vyhlásili ředitelé středních škol
do 31. ledna, od kdy také budoucí středoškoláci osobně nebo
na webových stránkách školy mohli získat přesné a závazné
informace k přijímacímu řízení i k předpokládanému počtu
přijímaných uchazečů do oboru. O úspěšném přijetí se žáci dozvědí
ze zveřejněného seznamu přijatých uchazečů (nepřijatým bude
rozhodnutí doručeno) a následně do deseti pracovních dnů je třeba
potvrdit zájem o školu odevzdáním takzvaného zápisového lístku,
který se týká jen denní formy studia vzdělávání a je možné jej až
na dvě výjimky uplatnit pouze jednou. „Zápisový lístek obdrží žák
základní školy do 15. března, v ostatních případech jej vydá krajský
úřad,“ vysvětlil Vladimír Zelený z odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Seznam přijatých uchazečů by
měl být zveřejněn nejpozději 3. května 2017.
Detailní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní
rok 2016/2017, o přijímacím řízení na gymnázia se sportovní
přípravou, přesné požadavky na jednotné testy z českého jazyka
a literatury a matematiky, ale také ilustrační testy z minulých
let i ostré testy z loňského pokusného ověřování jednotných
zkoušek je možné najít na krajských webových stránkách
www.kr-vysocina.cz/prijimaci-rizeni/ds-300609/p1=9083, kde jsou
také ke stažení všechny nové tiskopisy přihlášek i vzory vyplnění
přihlášek na střední školy. Všechny dotazy pak rádi zodpovědí
pracovníci odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje
Vysočina na telefonních číslech 564 602 964 nebo 564 602 944.
Na co si dát pozor:
na změnu data, do kdy je třeba nejpozději doručit přihlášku
příslušné střední škole – letos do 1. března!
na správné vyplnění přihlášky – pokud využijí možnosti
podat v rámci 1. kola dvě přihlášky, je třeba, aby bylo na obou
přihláškách stejné pořadí škol
na čerpání aktuálních a úplných údajů pro vlastní vyplnění
přihlášky – závazné je pouze to, co uvede škola v rámci
vyhlášení 1. kola přijímacího řízení (zákonný termín zveřejnění
je do 31. ledna 2017)
na včasné odevzdání zápisového lístku (do 10 pracovních
dnů ode dne oznámení o přijetí – týká se jen denní formy
vzdělávání)
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Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017
Od 2. ledna do
15. února 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

Do 20. ledna 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou

Do 31. ledna 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou)

Do 20. února 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

Do 1. března 2017

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky

Od 12. do 28. dubna Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího
2017
řízení do 1. ročníku
12. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání včetně
nástavbového studia

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

19. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání včetně
nástavbového studia

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Do 28. dubna 2017
(nejpozději)

zpřístupnění hodnocení uchazeče z centrálně zadávaných testů příslušné střední škole (týká se oborů
s jednotnou zkouškou)

11. května 2017

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání

12. května 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání

 Vladimír Zelený, odbor školství, mládeže a sportu,
tel.: 564 602 964, e-mail: zeleny.v@kr-vysocina.cz

DOBROVOLNÍ HASIČI NA VYSOČINĚ
SI LETOS ROZDĚLÍ AŽ 64 MILIONŮ KORUN
Rok 2017 bude opět štědrý ke
sborům dobrovolných hasičů.
V případě Kraje Vysočina bude
právě mezi ně rozděleno až 64
milionů korun z rozpočtu kraje
nebo prostřednictvím kraje.
„Historicky kraj dotuje rozvoj
akceschopnosti jednotek požární
ochrany a nákupy věcného vybavení. Za tímto účelem je v krajském rozpočtu vyčleněna částka
4,3 milionu korun,“ informoval
hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek. Další peníze jsou pro
„dobráky“ připraveny na repase
a opravy mobilní požární technik
nebo nákup nových stříkaček.
V roce 2017 je Kraj Vysočina
připravený administrovat a rozdělit mezi žadatele z řad sborů
dobrovolných hasičů:
Dotace na akceschopnost
jednotek SDH obcí – 4,3
milionů korun – účelem
dotace je udržení a rozvoj
akceschopnosti jednotek

požární ochrany obcí zařazených do plošného pokrytí
Kraje Vysočina – nákup
věcného v ybaven í jednotky (ochranné pomůcky,
nářadí, spotřební materiál,
hasiva…), drobné opravy
tech n i k y, ná k up PH M,
revize a pojištění…
Statní dotace od MV GŘ
H ZS ČR – v současné
době není výše dotace na
2017 známa; v roce 2016 to
bylo 3,384 milionů korun
– dotace je poskytována
obcím na pohotovost vybraných JPO, mzdy členů jednotky, odbornou přípravu,
věcné vybavení, náhrady
za zásahy jednotky mimo
katastrální území obce
Dotace na dopravní automobily – stát poskytne k rozdělení obcím v Kraji Vysočina
na rok 2017 až 31 milionů korun. Kraj se zavázal

přispět ze svého rozpočtu
obcím, které získají státní
dotaci, částkou do výše 2/3
státní dotace, což může být
až 20,66 milionů korun
Dotace na repase a opravy
mobilní požární techniky
(cisternové automobilové
stříkačky) – v roce 2017
plánuje k raj rozdělit až
1,5 milionů korun. Dotace
bude poskytnuta obcím,
které si požádaly na podzim loňského roku a splnily podmínky dotačního
programu
Dotace na nákup nových cisternových automobilových
stříkaček – předpokládá se,
že obcím, jež v letošním roce
obdrží státní dotaci na nákup
CAS, kraj přispěje ze svého
rozpočtu. Dosavadní praxe
byla taková, že kraj přispěl
obci 500 tisíc korun. V roce
2016 realizovaly nákup nové

CAS čtyři obce, v letošním
roce to bude pět obcí
Celkem tak mohou obce z uvedených programů a podpor
získat až cca 64 milionů korun –
35 milionů korun státní dotace,
která je poskytována ve spolupráci s Krajem Vysočina,
a 29 milionů korun, jež formou
dotací poskytne Kraj Vysočina.
V roce 2016 poskytl Kraj Vysočina obcím na požární ochranu
17,67 milionů korun. „Šlo o historicky nejvyšší částku, kterou
kraj vyčlenil a rozdělil. V předchozích letech se výše vlastní
krajské podpory pohybovala
mezi šesti až devíti miliony
korun,“ uzavřel hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek.
 Pavel Dvořák,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 122, e-mail:
dvorak.pavel@kr-vysocina.cz
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VÝSLEDKY ROČNÍHO MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ
V KRAJI VYSOČINA
Kraj Vysočina stále patří k nejčistším regionům v České repub- období měření, a tedy čtyři roky, zatím v žádné lokalitě nedošlo
lice. Potvrdily to výsledky měření kvality ovzduší prováděné k překročení imisního limitu.
od října 2015 do konce září 2016 v rámci krajského projektu Z aktuálních výsledků uvedených v roční zprávě vyplývá, že u prašInformační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (dále jen ných částic vychází nejhůře lokalita Lukavec s nejvyššími koncen„ISKOV“).
tracemi v topné sezoně. To poukazuje na významný vliv lokálních
„Měření potvrdilo, že Kraj Vysočina patří k nejčistším regionům topenišť v této lokalitě, ale je možné, že na situaci v Lukavci se podílí
v České republice. I v případě látek, se kterými se ovzduší v ČR i významný místní průmyslový zdroj a s ním spojená logistika.
potýká nejvíce, jako jsou PM10, PM2,5 nebo benzo[a]pyren, byly Z hlediska frakce PM2,5 vychází za celé období nejhůře lokalita
na Vysočině naměřeny poměrně nízké koncentrace,“ informoval Ledeč nad Sázavou, nejvyšší průměrné hodnoty PM2,5 za kampaň
krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin v topné sezoně byly naměřeny v lokalitě Lukavec a v netopné sezoně
Hyský s tím, že vyšší koncentrace byly měřeny pouze během epi- v lokalitě Pacov.
zod, kdy byly mírně nepříznivé rozptylové podmínky způsobené Koncentrace SO2 i NO2 se k limitu neblížily; nejvyšší koncentrace
inverzním charakterem počasí, popřípadě pokud došlo k výraz- v sezoně 2015/2016 byly naměřeny v lokalitě Ledeč nad Sázavou.
nějšímu lokálnímu ovlivnění.
Zvýšené koncentrace byly zaznamenány také v lokalitách Lukavec,
Zima 2015/2016 byla nadprůměrně teplá s jednou epizodou Pacov, Pelhřimov nebo Kamenice nad Lipou, kde o zvýšených
s inverzním charakterem počasí. Ta se odehrála v první listopa- koncentracích rozhodovaly spíše meteorologické podmínky během
dové dekádě a projevila se v celé ČR. V tomto období bylo v ČR dané kampaně.
vyhlášeno osm smogových situací. Pro zónu Jihovýchod, zahrnující Měření těkavých organických látek stejně jako v minulých letech
Kraj Vysočinu, se smogová situace vyhlašovat nemusela. I toto potvrdilo model Českého hydrometeorologického ústavu, kdy
poukazuje na velmi dobrý stav
Tabulka lokalit a sledovaných látek
ovzduší v Kraji Vysočina.
PM10;
Samotné měření se od 1. října
PM2,5;
PCDD/F
Zaměření sledované
2012 realizuje ve 24 lokalitách
Sledované látky
PAU a VOC
NOx; SO2,
(dioxiny)
lokality
a bude pokračovat do konce
meteoprvky
září letošního roku. Na každé
lokalitě je osm týdnů v roce sle4 vzorky/
4 vzorky/rok
dováno znečištění ovzduší nej- Měřicí stanoviště
kontinuálně
rok ve
ve 12 lokal.
významnějšími znečišťujícími
2 lokal.
látkami, jako jsou například Bochovice
X
X
X
Lokální topeniště
prašné částice PM10, PM2,5, Bystřice nad Pernštejnem
X
X
Lok. topeniště/prům. zóna
NO, NO2, NOx, SO2, VOC, Golčův Jeníkov
X
Lok. topeniště
PAU nebo aldehydy a dioxiny.
Havlíčkův Brod
X
X
Doprava/prům. zóna
Jednotlivé měřicí kampaně
Hrotovice
X
Lok. topeniště/prům. zóna
jsou podle předem stanoveného
X
X
Doprava/prům. zóna
harmonogramu naplánovány Humpolec
tak, aby reprezentovaly topnou Chotěboř
X
Doprava/prům. zóna
a netopnou sezonu.
Jihlava
X
X
X
Doprava/prům. zóna
Data z měření jsou okamžitě Kamenice nad Lipou
X
Lok. topeniště
on-line zasílána z mobilních
Lukavec
X
X
Lok. topeniště/prům. zóna
měřicích systémů na webové
Moravské
Budějovice
X
Lok. topeniště/doprava
stránky www.ovzdusivysocina.
X
Lok. topeniště/prům. zóna
cz a slouží k informování veřej- Náměšť nad Oslavou
nosti o stavu ovzduší. Tento Nové Město na Mor.
X
Lok. topeniště
informační systém dává ide- Okříšky
X
X
Lok. topeniště
ální přehled o situaci a kvalitě Pacov
X
Doprava
ovzduší v Kraji Vysočina.
Pelhřimov
X
X
Doprava
Podíváme -li se na vlast n í
X
X
Lokální topeniště
výsledky, v případě koncen- Vír
X
Lok. topeniště/doprava
trací prašných částic PM10 Ledeč nad Sázavou
došlo v několika lokalitách Telč
X
Lok. topeniště/doprava
k překročení hodnoty imisního Třebíč
X
Doprava/prům. zóna
limitu vztaženého na průměrVelká Bíteš
X
Doprava
nou denní koncentraci. VzhleVelké
Meziříčí
X
X
Doprava/prům. zóna
dem k tomu, že tato hodnota
X
X
Doprava/prům. zóna
může být za kalendářní rok 35x Žďár nad Sázavou
překročena, tak v dosavadním Ždírec nad Doubravou
X
X
Lok. topeniště/prům. zóna
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koncentrace nepřekračují ani dolní mez pro posuzování. Koncentrace měřených VOC často ani nedosáhly meze detekce analytické
metody.
Vysoké koncentrace PAU jsou často měřeny v lokalitě Bystřice
nad Pernštejnem, kde byly v některých sezonách během odběrů
naměřeny výrazně vyšší koncentrace než v jiných lokalitách.
Příčinou vysokých koncentrací mohou být zhoršené rozptylové
podmínky nebo významnější lokální zdroj. Vysoké koncentrace
PAU bývají měřeny také v Lukavci (a to i v netopné sezoně), kde
bývá zaznamenána mírně odlišná struktura složení PAU než
v jiných lokalitách.
Odběr dioxinů byl prováděn čtyřikrát do roka (dvakrát v topné a dvakrát v netopné sezoně) na dvou místech – v Jihlavě a Bochovicích.
Imisní limit v Česku není stanoven, porovnáním s limitní koncentrací danou WHO naměřené hodnoty zmíněný limit nepřekračují.
Porovnáním s předchozím obdobím (sezonou 2014/2015) výsledky
odrážejí snížení hodnot.
Výsledky měření včetně jejich vyhodnocení mohou sloužit jako

podklad pro územní plánování a rozhodování o zdrojích, pro požadavky na budování silničních obchvatů, informování veřejnosti
apod. Celý projekt s náklady ve výši 5,8 milionu korun bez DPH
financuje Kraj Vysočina.
Roční zpráva předložená konsorciem Zdravotní ústav se sídlem
v Ostravě a ENVItech Bohemia, s. r. o., Praha, je jednou z dílčích částí veřejné zakázky realizované na základě zadání Kraje
Vysočina.
Na konci letošního roku bude k dispozici závěrečná zpráva hodnotící výsledky pětiletého měření v širších souvislostech, takže data
poslouží k analýze potencionálních dopadů a vlivů, ze které pak
vzejdou návrhy konkrétních opatření ke zlepšení kvality ovzduší
na Vysočině.
Kompletní roční zpráva z měření 2015/2016 je zveřejněna na stránkách www.ovzdusivysocina.cz.
 Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 514, e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz

DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI VYUŽILO
V ROCE 2016 PŘES 400 KLIENTŮ
Zájem o služby domácí hospicové péče na území regionu
podle statistik vedených Krajem Vysočina stoupá. Zatímco
v roce 2015 o specializovanou
pomoc s domácí péčí v posledních dnech života svých blízkých požádalo 300 klientů,
v minulém roce poskytovatelé
evidovali 406 pomocí. Na území
Kraje Vysočina služby domácího hospice nabízí sedm poskytovatelů. „V polovině prosince
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
schválilo zásady, podle kterých
budou tyto služby z krajského
rozpočtu dofinancovány. V roce
2017 bude na činnost domácí
hospicové péče uvolněno šest
milionů korun,“ říká náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast sociálních služeb Pavel
Franěk.
Domácí hospicová péče se
skládá z činností, jež spadají do
odlehčovací služby, kterou mají
provozovatelé registrovanou
jako sociální službu financovanou podle schválených pravidel pro poskytování vyrovnávací platby z prostředků kraje
a MPSV. O financování této
složky hospicové péče už provozovatelé požádali v dotačním
řízení podle zásad schválených
zastupitelstvem kraje v červnu

a podle nich bude stanoven
příspěvek kraje na vyrovnávací
platbu s přepočtem na úvazek.
Další složkou domácí hospicové
péče jsou činnosti, které nelze
zařadit mezi činnosti definované
zákonem o sociálních službách
(např. zdravotnické úkony, zapojení lékařů, půjčování pomůcek
anebo práce s pozůstalými).
Tyto činnosti je nutné z rozpočtu kraje spolufinancovat na
základě samostatných Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina,
přičemž tyto činnosti jsou hrazené i z dalších zdrojů, například
ze zdravotního pojištění, úhrad
klientů a podobně. S ohledem na
tyto okolnosti je Kraj Vysočina
připraven podpořit financování
úvazků pracovníků poskytujících přímou péči klientům až 32
tisíci korun měsíčně, což je o šest
tisíc více než v loňském roce. Při
výpočtu podpory úvazků byly
zohledněny provozní náklady
střediska hospicové péče, pronájmy objektů, autoprovoz, administrativa nebo také náklady na
vybavení pro pomoc klientům.
Nevyléčitelně nemocní a jejich
rodiny mohou využívat pro
poslední období života také
paliativní a hospicové služby
krajských nemocnic, neboť
střediska domácí hospicové péče

jsou jejich partnery. Například
Nemocnice Třebíč je partnerem Domácího hospice svaté
Zdislavy, který je zapojen do
pilotního projektu VZP, jenž má
ověřit předpoklad, že domácí
péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci je pro ně
nejen komfortnější, ale také
ekonomicky výhodnější. Právě
v okrese Třebíč je v poslední
době zaznamenáván nejvyšší
nárůst využití služeb domácí
hospicové péče.
K raj Vysoči na podpor uje
poskytování hospicové péče
systémově od roku 2010. Celkové náklady jednotlivých
poskytovatelů na zajištění hospicové péče v Kraji Vysočina
se ročně pohybují kolem 28–30
milionů korun. Kraj na služby
hospicové a domácí hospicové
péče uvolní v roce 2017 celkem
10 milionů Kč.
Poskytovatelé Domácí hospicové péče na území Kraje
Vysočina
1) Domácí hospic Vysočina
Nové Město na Moravě,
Středisko hospicové péče
Jihlava, pracoviště Velké
Meziříčí – pokrývá území
Žďár nad Sázavou, Nové
Město na Moravě, Bystřice

nad Pernštejnem, celé Jihlavsko, Pelhřimov, Havlíčkův
Brod, Třebíč, Telč, Humpolec, Velké Meziříčí a Náměšť
nad Oslavou
2) Oblastní charita Havlíčkův
Brod – území Havlíčkův
Brod, Chotěboř, Světlá nad
Sázavou a Humpolec
3) Oblastní charita Pelhřimov –
území Pelhřimov, Pacov
4) Die céz n í cha r it a Br no,
Oblastní charita Jihlava –
území Jihlava, Telč a Nová
Říše
5) Die céz n í cha r it a Br no,
Oblastní charita Třebíč –
území Třebíč, Moravské
Budějovice a Náměšť nad
Oslavou
6) Die céz n í cha r it a Br no,
Oblastní charita Žďár nad
Sázavou – území Žďár nad
Sázavou, Nové Město na
Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a Velké Meziříčí
7) Sdílení o. p. s., Telč – území
Telč a 20 kilometrů od Telče

Zdroj: odbor sociálních věcí, Krajský úřad
Kraje Vysočina

 Jiří Bína,
odbor sociálních věcí,
tel.: 564 602 817,
e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA VZDĚLÁVACÍMI AKTIVITAMI
REALIZOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM
KRAJE VYSOČINA NEJEN PRO OBCE V ROCE 2016
Krajský úřad Kraje Vysočina zajišťuje prostřednictvím oddělení řízení lidských zdrojů vzdělávací aktivity, které jsou nabízeny obcím Kraje Vysočina s pověřeným obecným úřadem i obcím
s rozšířenou působností, a dále příspěvkovým organizacím, jež
zřizuje Kraj Vysočina. Tato činnost je obcím i příspěvkovým
organizacím poskytována na základě partnerské pomoci bez nároku
na úhradu nákladů.

V průběhu roku 2016 bylo pro obce zajištěno celkem 21 aktivit,
kterých se zúčastnilo 683 účastníků obcí, a 17 aktivit pro příspěvkové organizace, jichž se zúčastnilo 621 účastníků příspěvkových
organizací.
Výčet účastí na jednotlivých tématech vzdělávání:

Název semináře
MS Word, MS Excel pro pokročilejší uživatele
Odborné přednášky pro veřejnou správu

Portál PO – Zásobník akcí

Migrační prostupnost vodních toků a niv dle zákona č. 114/1992 Sb.
Novinky v oblasti účetnictví PO (zřizovatel ÚSC)
PAP v účetnictví příspěvkových organizací
Praktické uplatňování DPH v roce 2016 u škol a školských zařízení
Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám a školským zařízením
Správní řád pro pokročilé
Veřejné zakázky
Mimořádné situace ve školských zařízeních
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích
– odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu
Opatření obecné povahy podle zákona o provozu na pozemních
komunikacích a stavebního zákona ve vazbě na aktuální judikaturu
Katastr nemovitostí – zápisy staveb budov do KN
Veřejné zakázky
Regist smluv
Czech POINT
Veřejné zakázky
Odborné přednášky pro veřejnou správu
Inventarizace majetku a závazků
Společné vzdělávání – legislativa
Ochrana krajinného rázu na území kraje
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., po novele
z pohledu vlastnictví
Zákon o hazardních hrách
Rodinné právo v praxi matrik
ArcGIS – základní kurz
Celkem účastníků

Datum konání

Počet účastníků

Počet
organizací
Obce
PO
x
4
x
4
x
7
5
x
x
15
x
15
x
15
x
14
x
5
17
x
6
40
x
27
5
19
8
x
11
x
10
13
x
15

13. 1. 16
27. 1. 16
3. 2. 16
14. 1. 16
15. 2. 16
16. 2. 16
23. 2. 16
24. 2. 16
29. 2. 16
3. 3. 16
10. 3. 16
21. 3. 16
7. 4. 16
14. 4. 16
21. 4. 16
26. 4. 16
28. 4. 16

Obce
x
x
x
8
x
x
x
x
x
28
10
x
11
14
62
46
x

PO
15
14
13
x
15
15
15
14
5
x
61
44
29
x
x
22
25

5. 5. 16

17

30

10

19

12. 5. 16

19

x

9

x

26. 5. 16
7. 6. 16
25. 8. 16
26. 8. 16
14. 9. 16
20. 9. 16
19. 10. 16
3. 11. 16
10.–11. 11. 16

46
35
18
115
40
15
x
12
23

7
36
77
x
35
3
53
63
x

14
12
12
90
10
7
x
8
10

2
23
51
x
20
2
33
15
x

10. 11. 16

41

29

14

1

29. 11. 16
1. 12. 16
8. 12. 16

53
66
4
683

x
x
1
621

35
49
2

x
x
1
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Pro rok 2017 je opět připravený katalog centralizovaného
vzdělávání, který bude obsahovat témata určená jak pro obce
s pověřeným obecným úřadem a obce s rozšířenou působností, tak i pro příspěvkové organizace. Katalog je na úřady
a organizace zasílán obvyklým způsobem, a sice pro uvedené
obce do e-mailových schránek tajemnic a tajemníků, pro
příspěvkové organizace zavěšením na Portálu příspěvkových
organizací.

Všechny vzdělávací aktivity bývají také uvedeny v aplikaci
Kalendář akcí Kraje Vysočina a jsou rozděleny podle zaměření
pro jednotlivé cílové skupiny.
 Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů,
tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
 Jana Činčárová, oddělení řízení lidských zdrojů,
tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz

NA SNÍŽENÍ NADMĚRNÉ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE ZÍSKAL
KRAJ VYSOČINA V ROCE 2016 TŘI MILIONY KORUN
Kraj Vysočina patří dlouhodobě
k regionům, které nejlépe využívají dotační tituly na snížení
nadměrné radiační zátěže svých
obyvatel. Jen loni přišly kraji na
tyto účely tři miliony ze státních
prostředků. „Podařilo se snížit nadměrnou radiační zátěž
životního prostřední v rodinném
domku na Třebíčsku, v objektu
dětských jeslí v Jihlavě a ve
veřejném vodovodu na Žďársku, a tím se ozdravilo životní
prostředí pro dalších zhruba
190 občanů regionu,“ uvedl krajský radní pro oblast životního
prostředí a zemědělství Martin
Hyský.
Část ze získaných tří milionů
korun pro Kraj Vysočina zabezpečí financování projektů na
snížení radiační zátěže pro
rok 2017. Radiační zátěž se
sníží v dalších dvou rodinných
domcích na Třebíčsku a Žďársku a také v případě veřejného
vodovodu na Havlíčkobrodsku.
Za dobu existence Radonového
programu ČR od roku 1991 zís-

kal Kraj Vysočina
nad rámec svého
rozpočtu na snížení
nadměrné koncentrace radiační zátěže
v problematických
objektech a zařízeních více než 200 milionů korun.
Kraj Vysočina je z hlediska
radonového rizika a na základě
výsledků proměřených objektů
nejexponovanějším územím
v republice. Také proto se odbor
životního prostředí a zemědělství snaží získat státní prostředky na ozdravení životního
prostředí obyvatel od nadměrné
radiační zátěže v největší možné
míře.
Stále podle atomového zákona
platí, že za výši radiační zátěže
objektu odpovídá jeho vlastník. Zástupci předškolních
i školních zařízení, ale také
další individuální zájemci, mají
možnost nechat si bezplatně
radon změřit. Měření stejně jako
veškeré poradenství k této problematice zabezpečuje a zpro-

středkovává odbor
životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Kraje
Vysočina. Dotační
tituly na realizaci
prot i r a donov ých
ozdravných opatření v rodinných domcích, bytech, předškolních a školních zařízeních i na
veřejných vodovodech zůstávají
nadále v platnosti. Upozorňujeme dále na to, že 1. ledna
2017 vstoupil v platnost nový
atomový zákon č. 263/2016 Sb.
Se změnami proti původnímu
atomovému zákonu č. 18/1997
Sb. se můžete seznámit na
www. kr-vysocina.cz → Životní
prostředí → Radon → Aktuální
informace → Nový atomový
zákon platný od 1. 1. 2017. Další
informace o této problematice je
možné čerpat na www. kr-vysocina.cz → Životní prostředí →
radon, www.sujb.cz, www.suro.
cz a www.radonovyprogram.cz.
Kraj Vysočina na svém území
v rámci Radonového programu

ČR zajistil ozdravení 643 bytů
převážně v rodinných domcích,
53 základních a mateřských
škol a 148 veřejných vodovodů.
Po celém kraji bylo bezplatně
rozmístěno přibližně 67 500
monitorovacích zařízení (stopových detektorů RAMARN) a z
hlediska výskytu radonu bylo
tímto způsobem prozkoumáno
cca 95 % převážně bytových
objektů.
Díky aktivní součinnosti odboru
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje
Vysočina se Stáním úřadem
pro jadernou bezpečnost, Státním ústavem radiační ochrany,
Ministerstvem f inancí ČR,
s veřejností a obcemi patří tak
Kraj Vysočina dlouhodobě ke
krajům nejlépe využívajícím
tyto dotační tituly.
 Jaroslav Šmejkal,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 520,
e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

DĚTI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH UŽ PRACUJÍ
SE TŘEMI STOVKAMI STAVEBNIC TEIFOC
Děti z šesté třídy Základní školy Okříšky ještě před Vánocemi poprvé
stavěly z nových stavebnic Teifoc. Cihličky, dveře a okna zatím neprokládaly maltou, ale ani přesto se za svá díla nemusely stydět. Projekt Postav
si svůj dům se rozběhl už ve školním roce 2015/2016, v minulém roce
do něj aktivně vstoupily desítky základních škol spolupracující většinou
se stavebními firmami v regionu. Cílem projektu je umožnit žákům už
na základních školách získat základní motorické a manuální návyky.
Podle Jany Fialové, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže
a sportu, je v tuto chvíli v regionu rozmístěno díky podpoře stavebních firem a měst už více než 300 stavebnic Teifoc. Základní školy je
využívají v hodinách pracovních činností šestých ročníků a pracují
s nimi podle metodiky připravené Krajem Vysočina. „Jak se školy,

a hlavně děti, se stavebnicí sžily, uvidíme a zjistíme v září, neboť na
tento měsíc je připravována soutěž porovnávající zručnost mladých
stavitelů,“ informovala Jana Fialová.
Stavebnice pro ZŠ Okříšky mohly být pořízeny díky podpoře Městyse Okříšky a stavební společnosti Stavoizola, která působí právě
na Třebíčsku. „Děti se dnes vlastně nemají kde naučit přirozené
pracovní úkony. Doma už není obvyklé mít dílnu, a tak je jen málo
příležitostí, aby si děti práci v technických oborech vyzkoušely,“ říká
majitel stavební společnosti Pavel Bulant.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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V KRAJI VYSOČINA SÍDLÍ PŘES
6 700 NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
V Kraji Vysočina sídlí přes
6 700 nestátních neziskových
organizací
Za rok a půl vzrostl počet
nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) sídlících
v Kraji Vysočina o bezmála
150. Zatímco v polovině roku
2015 Český statistický úřad
evidoval 6 590 NNO, ke konci
minulého roku podle statistiků
sídlilo na Vysočině 6 737 NNO.
„Jedná se o organizace, které
mají sídlo v Kraji Vysočina, ale
měli bychom brát v potaz, že
na Vysočině působí také další
organizace, jež mohou sídlit
za hranicemi našeho kraje,“

uvedl náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast sociálních
věcí a nestátních neziskových
organizací Pavel Franěk s tím,
že nejčastěji zastoupenou právní
formou je spolek, kterých na
Vysočině sídlí více než 3 800.
Oblast neziskového sektoru prošla v posledních letech legislativními změnami. Nový občanský zákoník (zákon 89/2012
Sb.) nahradil několik dřívějších
zákonů, podle nichž tyto organizace vyvíjely svoji činnost,
mimo jiné i zákon 83/1990, díky
kterému se nově přejmenovala
občanská sdružení a organizační jednotky občanských

sdružení na takzvané spolky
a pobočné spolky. Právě ty
měly do konce minulého roku
povinnost přizpůsobit své stanovy i další dokumenty nové
zákonné úpravě (§3041). „Pokud
by soud zjistil, že nezisková
organizace svoje dokumenty
do souladu s novým zákonem
neuvedla, pak ji vyzve a dá ji
dostatečnou lhůtu pro splnění
této povinnosti; a v krajním
případě by organizaci hrozilo
její zrušení,“ vysvětlil krajský náměstek Pavel Franěk
s tím, že povinnosti se týkají
nejen spolků, nadací, nadačních
fondů, společenství vlastníků

jednotek, bytových družstev, ale
také odborových a zaměstnavatelských organizací.
Kraj Vysočina disponuje vlastní
databází NNO, kde je aktuálně
podchyceno bezmála 1 500 subjektů. Krajská databáze vznikla
v roce 2005 a je možné v ní
vyhledávat organizace podle
oblasti působení nebo podle
místa sídla, zadat novou organizaci nebo získat kontaktní údaje
na oprávněné osoby.
 Petr Holý,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 538,
e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz

PROJEKT PODPORA REALIZACE MA21 V KRAJI
VYSOČINA PŘINÁŠÍ NOVÉ AKTIVITY I V ROCE 2017
Kraj Vysočina realizuje projekt Podpora realizace MA21 v Kraji
Vysočina, který je podpořen z Národního programu životního prostředí. V rámci projektu se v roce 2016 uskutečnily dvě akce, a to
Veřejné fórum Kraje Vysočina a setkání realizátorů MA21 z Kraje
Vysočina. V průběhu roku 2017 na ně navážou další aktivity.
„Veřejnosti bude nejvíce na očích mediální kampaň spojená s akcí
Čistá Vysočina. Zatímco samotná akce Čistá Vysočina, kterou
realizujeme vždy v dubnu, spočívá ve sběru odpadu okolo silnic,
kampaň bude zaměřena na prevenci vzniku tohoto odpadu a bude
oslovovat zejména řidiče,“ uvádí Martin Hyský, zodpovědný politik
projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Další aktivity projektu
pak cílí na pokročilé a začínající realizátory místní Agendy 21
v obcích i na zájemce o realizaci této metody kvality veřejné správy.

Společná školení vedená zkušenými lektory z oblasti MA21 přinesou řadu konkrétních příkladů dobré praxe z Vysočiny i z celého
Česka. Nejen pro aktivní zájemce o MA21 jsou v rámci projektu
upravovány a aktualizovány stránky www.zdravykrajvysocina.cz,
na nichž je možné nalézt informace o aktivitách Zdravého kraje
a MA21 v Kraji Vysočina.
Zájemci, kteří se chtějí zapojit do aktivit projektu, a zejména účastnit se školení, se mohou obracet na Ing. Stanislavu Lemperovou
(lemperova.s@kr-vysocina.cz, 564 602 532).
 Jana Böhmová, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz

LOKÁLNÍ SÍŤOVÁNÍ V KRAJI VYSOČINA
Od ledna roku 2016 realizuje
Ministerstvo práce a sociálních
věcí v Kraji Vysočina projekt
s názvem Systémový rozvoj
a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Tento
projekt se zaměřuje na podporu
výkonu sociálně-právní ochrany
dětí na všech úrovních a zefektivnění práce všech zapojených
účastníků. Projekt Systémový

rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí disponuje čtyřmi klíčovými aktivitami.
Cílem první klíčové aktivity
projektu je posílení kapacit na
pracovištích orgánů sociálně-právní ochrany dětí v oblasti
síťování a vytváření sítí služeb
pro ohrožené děti a rodiny na
lokální úrovni. Druhá klíčová

aktivita cílí na zajištění
kvalitních statistických
dat, která jsou nutná
pro výkon sociálně-právní ochranu dětí. V rámci
třetí klíčové aktivity se projekt
věnuje celoživotnímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace
pracovníků sociálně-právní
ochrany dětí a pověřených osob.
Hlavním důvodem je chybě-

jící ucelený systém vzdělávání zaměřený na pracovníky
v sociálně-právní ochrany dětí.
Čtvrtá aktivita se zaměřuje
na podporu a rozvoj náhradní
rodinné péče s důrazem na
pěstounskou péči.
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V rámci samotného „síťování“
pracuje v Kraji Vysočina pět
lokálních síťařů – terénních pracovníků, kteří působí v zapojených územích, konkrétně ve
Žďáru nad Sázavou, Havlíčkově
Brodě, Světlé nad Sázavou,
Chotěboři, Pacově, Humpolci,
Pelhřimově, Třebíči, Náměšti
nad Oslavou a Moravských
Budějovicích. Lokální síťař

mapuje dané území, služby
a zdroje, jež jsou poskytované
ohroženým rodinám a dětem.
Zjišťuje potřeby jednotlivých
aktérů, vyhledává „bílá místa“
v síti služeb a ve spolupráci
s ostatními aktéry se je snaží
pokrýt. Cílem práce lokálního
síťaře je udržitelně propojit jednotlivé aktéry, a optimalizovat
tak síť služeb v daném území za

spolupráce s příslušným pracovištěm Odboru sociálně-právní
ochrany dětí.
Projek t Systémov ý roz voj
a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí se snaží
snížit počet dětí, které musí
opustit svoji rodinu, a pro děti,
jež se dostanou do systému
náhradní rodinné péče, je cílem
zajistit co nejkvalitnější péči.

Více informací naleznete na
www.pravonadetstvi.cz.
 Petra Neuerová,
Jana Šteflová
Krajská kancelář projektu
Kraje Vysočina, Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR,
tel.: 777 433 125, 773 790 719
e-mail: petra.neuerova@mpsv.cz,
jana.steflova@mpsv.cz

KRAJ VYSOČINA PLÁNUJE ZDVOJNÁSOBIT
POČET SČÍTAČŮ SLEDUJÍCÍCH POHYB
NA VYSOČINSKÝCH CYKLOSTEZKÁCH
Kraj Vysočina se chystá pořídit a osadit další čtyři automatické
selektivní sčítače. Fungovat budou ve vybraných lokalitách v rámci
páteřní sítě cyklotras na Vysočině a společně s dalšími čtyřmi,
které zachycují pohyb cyklistů i pěších už od sezony 2016, přispějí
k přehledu o oprávněnosti investic do infrastruktury pro cyklisty
a pěší na Vysočině. Nákup prvních čtyř přístrojů financoval Kraj
Vysočina z vlastních zdrojů. Letošní pořízení by mohla částečně
pokrýt dotace z národních zdrojů.
„Naším záměrem je postupné kompletní pokrytí páteřní sítě
cyklotras v Kraji Vysočina. Za tímto účelem jsme do rozpočtu na
letošní rok navrhli částku 500 tisíc korun na realizaci druhé etapy
monitoringu cyklistů a pěších. Pokud se podaří získat část prostředků od státu, logicky snížíme plánované náklady kraje,“ uvedla
náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové
péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.
Rada Kraje Vysočina začátkem ledna schválila projektový záměr
druhé etapy monitoringu cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras
a cyklostezek v Kraji Vysočina a posvětila také podání žádosti
o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, konkrétně z dotačního titulu Rozvoj veřejné infrastruktury
cestovního ruchu.
Začátek projektu připadá na letošní duben a předpokládaný konec
na závěr září. „Instalaci a aktivaci sčítačů bychom měli stihnout

v červnu, abychom využili letní sezonu, získali co největší přehled o pohybu a frekventovanosti vytipovaných úseků cyklotras
a cyklostezek na Vysočině a data následně využili nejen v oblasti
cestovního ruchu, ale také pro argumentaci nutnosti a oprávněnosti
investic do infrastruktury pro cyklisty a pěší,“ připomněl krajský
cyklokoordinátor Petr Stejskal z Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Současná čtveřice sčítačů monitorovala od konce června 2016
vytíženost úseku cyklostezky Jihlava–Třebíč–Raabs v katastru
Třebíče a další míjeli cyklisté nebo chodci na trase EuroVelo
č. 4. u Žďáru nad Sázavou a u Bystřice nad Pernštejnem. Letos
by se nenápadné sloupky v přírodním designu mohly objevit
například na Jihlavsku, Moravskobudějovicku, Novoměstsku
a Přibyslavsku.
První fáze monitoringu v minulém roce prokázala, že bez ohledu
na počasí ve sledovaných oblastech v letní sezoně (červenec–září)
dosahoval měsíční průměr na frekventovaných lokalitách více než
30 tisíc průchodů a průjezdů pěších i cyklistů. Například cyklostezka směřující z rekreační oblasti Pilák ve Žďáru nad Sázavou
směrem na Velké Dářko vykazovala denní průměr 995 uživatelů
v uvedeném období.
 Petr Stejskal, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 354, e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Horníci
V částce 183/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 29. 12.
2016 byl pod č. 451 publikován zákon, kterým se mění
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o
státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 83/2013 Sb., o označování
a sledovatelnosti výbušnin pro
civilní použití.
Zákon nabývá účinnosti dnem
14. 1. 2017.

Platební styk
V částce 183/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 29. 12.
2016 byl pod č. 452 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 284/2009 Sb., o platebním
styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 3. 2017 (část 14. 1. 2017).
Spotřební daně
V částce 183/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 12. 2016 byl pod

č. 453 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 3. 2017 (část 1. 7. 2017, část
1. 1. 2019).
Daně z příjmů
V částce 183/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 29. 12.
2016 byl pod č. 454 publikován zákon, kterým se mění
zákon č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Trestní zákoník
V částce 183/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 12. 2016 byl pod
č. 455 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 2. 2017.
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Evidence obyvatel
V částce 183/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 29. 12.
2016 byl pod č. 456 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.
6. 2017 (část dnem vyhlášení).
Obchodní korporace
V částce 185/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 12.
2016 byl pod č. 458 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích).
Zákon nabývá účinnosti dnem
14. 1. 2017.
Architekti
V částce 185/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 12.
2016 byl pod č. 459 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Občanský zákoník
V částce 185/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 12.
2016 byl pod č. 460 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
28. 2. 2017 (část dnem vyhlášení, část 1. 1. 2018).
Stavební spoření
V částce 185/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 12.
2016 byl pod č. 461 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 96/1993 Sb., o stavebním
spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona
České národní rady č. 586/1992

ZPRAVODAJ
Sb., o daních z příjmů, ve znění
zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 2. 2017.
Účetnictví
V částce 185/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 12.
2016 byl pod č. 462 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Kontaktní místa veřejné
správy
V částce 167/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 14. 12.
2016 byla pod č. 410 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 364/2009
Sb., o seznamu obecních úřadů
a zastupitelských úřadů, které
jsou kontaktními místy veřejné
správy (vyhláška o kontaktních
místech veřejné správy), ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Vidimace a legalizace
V částce 167/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 14. 12.
2016 byla pod č. 411 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. 2017.
Matriky
V částce 168/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 14. 12.
2016 byla pod č. 413 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška Ministerstva vnitra
č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.

RÚIAN
V částce 169/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 19. 12.
2016 byla pod č. 415 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 359/2011 Sb.,
o základním registru územní
identifikace, adres a nemovitostí.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Ceny pozemků
V částce 176/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 23. 12.
2016 byla pod č. 432 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 298/2014 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými
průměrnými základními cenami
zemědělských pozemků, ve
znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Mýto
V částce 177/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 23. 12.
2016 byla pod č. 434 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 470/2012 Sb.,
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve
znění vyhlášky č. 307/2015 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Datové schránky
V částce 177/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 23. 12.
2016 byla pod č. 435 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 194/2009 Sb.,
o stanovení podrobností užívání
a provozování informačního
systému datových schránek, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Bio odpady
V částce 178/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 23. 12. 2016 byla pod
č. 437 publikována vyhláška,
o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
a změně vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady a změně vyhlášky
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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. 1. 2017.
Stravné a PHM
V částce 179/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 23. 12.
2016 byla pod č. 440 publikována vyhláška, o změně sazby
základní náhrady za používání
silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro
účely poskytování cestovních
náhrad.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Oceňovací vyhláška
V částce 180/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 27. 12.
2016 byla pod č. 443 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování
majetku (oceňovací vyhláška),
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Dozor v silniční dopravě
V částce 180/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 27. 12.
2016 byla pod č. 444 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Technická vyhláška o účetních záznamech
V částce 181/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 27. 12.
2016 byla pod č. 447 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 383/2009 Sb.,
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o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do
centrálního systému účetních
informací státu a o požadavcích
na technické a smíšené formy
účetních záznamů (technická
vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Rozpočtová skladba
V částce 186/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 12.
2016 byla pod č. 463 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 323/2002 Sb.,
o rozpočtové skladbě, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Radon
V částce 186/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 12. 2016 byla
pod č. 464 publikována vyhláška
o postupu při poskytování dotace
ze státního rozpočtu na přijetí
opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho
produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení
a pobyt veřejnosti a na přijetí
opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě
určené pro veřejnou potřebu.
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Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.
Zařízení pro vzdělávání
V částce 186/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 12.
2016 byla pod č. 465 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky
č. 343/2009 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
14. 1. 2017.
Evidence využití půdy
V částce 166/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 14. 12.
2016 bylo pod č. 407 publikováno nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 307/2014
Sb., o stanovení podrobností
evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů, ve znění
nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017.
Odměny zastupitelů ÚSC
V částce 169/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 19. 12. 2016
bylo pod č. 414 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce

členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017.
Přímé platby zemědělcům
V částce 173/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 23. 12.
2016 bylo pod č. 423 publikováno nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 50/2015
Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých
plateb zemědělcům a o změně
některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017.
Úprava náhrady
V částce 173/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 23. 12. 2016
bylo pod č. 424 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 vyhlášení.
Open data
V částce 173/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 23. 12.
2016 bylo pod č. 425 publiko-

váno nařízení vlády o seznamu
informací zveřejňovaných jako
otevřená data.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017 (část 1. 7. 2017).
Úprava náhrady
V částce 177/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 23. 12. 2016
bylo pod č. 433 publikováno
nařízení vlády o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním 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 vyhlášení.
Matematika v maturitě
V částce 181/2016 Sbírky
zákonů vydané dne 27. 12. 2016
bylo pod č. 445 publikováno
nařízení vlády o stanovení oborů
vzdělání, v nichž je matematika
zkušebním předmětem společné
části maturitní zkoušky.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2017.
 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. 8/2016 konaného dne 20. 12. 2016
Usnesení 0562/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0563/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr. Romana
Fabeše a Josefa Herbrycha ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0564/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 20. 12. 2016

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0565/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0566/08/2016/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: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0567/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, dotace obcím Sejřek a Lesní Jakubov
v celkové výši 587 520 Kč na pořízení dopravního automobilu do
vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-08-2016-05,
př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-08-2016-05, př. 2 * uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního
automobilu dle materiálu ZK-08-2016-05, př. 4, schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS,
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, o částku 587 520 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 587 520 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0568/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina
na rok 2017 dle materiálu ZK-08-2016-06, př. 1, schvaluje * Program
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu
ZK-08-2016-06, př. 2 * Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence
kriminality Kraje Vysočina v roce 2017 dle materiálu ZK-08-201606, př. 3, vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací
na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje
Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-08-2016-06, př. 4.
odpovědnost: OSH, termín: do 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0569/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z rozpočtu kraje roku 2017, kapitoly Zastupitelstvo
kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-08-2016-07, př.
1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-08-2016-07, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0570/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje volí paní Lucii
Brožovou, DiS., do funkce přísedící Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH, termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0571/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
v případě úspěšného přijetí žádosti projektu Služby Technologického
centra Kraje Vysočina 2016 s celkovým rozpočtem 99,58 mil. Kč *
spolufinancování projektu ze zdrojů kraje * převod finančních prostředků z FSR nebo z cizích zdrojů v maximální výši 99,58 mil. Kč
na speciální projektový účet určený na předfinancování a spolufinancování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro
předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OI, OE, termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0572/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
projektovou smlouvu dle materiálu ZK-08-2016-77, př. 1 * spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod finančních prostředků
z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální
výši 9 044 tis. Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování
a spolufinancování projektu NIX-ZD.CZ s tím, že tyto finanční
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prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování
dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OI, OE, OddŘLZ, termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0573/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví,
§ 3522 – Ostatní nemocnice, položky 6351 – Investiční transfery
zřízeným příspěvkovým organizacím, o částku 11 855 580 Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
11 855 580 Kč * zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek
o částku 11 855 580 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, s určením na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu
Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení
pracoviště MR a jednotky NIP * rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 – Splátky
půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352250)
o částku 11 855 580 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté
Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, ke krytí
výdajů spojených s realizací první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení
pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče a převedení
této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka
8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0574/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-08-2016-11, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov,
příspěvkové organizace, termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0575/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod dalších finančních prostředků ve výši 40,4 mil. Kč z Fondu
strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje
určený na financování předpokládaných výdajů projektu Vzdělávací
a výcvikové středisko ZZS KV s tím, že finanční prostředky budou
uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdrželo se 10.
Usnesení 0576/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 v celkové výši a členění dle
materiálu ZK-08-2016-13, př. 1 – Rozpočet kraje 2017 * závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části
Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na
rok 2017 materiálu ZK-08-2016-13, př. 1 (Rozpočet kraje 2017, část
D) * zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši
bankovních výpisů k 31. 12. 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017,
kapitoly Evropské projekty, 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
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ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých
projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru * všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy
dochází * ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu
z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím, a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové
části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném
objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě investičním příspěvkem * ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o * příjmy
z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci
do správy * příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě
příkazní smlouvy * příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí
ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě
smlouvy o nájmu a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve
stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona
o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační
titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo
investiční rozvoj * ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením
příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic * ke změně
rozpočtu kraje, kdy * dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí
provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34, odst.
1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů * příspěvková organizace vrátí
návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet
svého zřizovatele * úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem * 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: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 10, zdrželi se 4.
Usnesení 0577/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
částky 230 000 tis. Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 do
Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0578/08/2016/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, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0579/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
z vlastnictví České republiky právo hospodařit s majetkem státu Lesy
České republiky, s. p., do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky
za cenu, za podmínek a v rozsahu dle kupní smlouvy dle materiálu
ZK-08-2016-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0580/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
dodatek č. 1508 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-20,
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př. 1 * dodatek č. 1509 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-201620, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0581/08/2016/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, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0582/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít směnnou smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České
republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, v rozsahu
a za cenu dle matriálu ZK-08-2016-22, př. 1, s tím, že úhrada rozdílu dohodnutých cen bude povýšena o 1/2 vynaložených nákladů,
schvaluje * dodatek č. 1510 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-08-2016-22, př. 2 * dodatek č. 1511 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-22, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0583/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
úplatně pozemky v katastrálních územích Telč, Myslůvka a Černíč
v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-08-2016-23, př. 1, ZK-08-201623, př. 2, a ZK-08-2016-23, př. 3, od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době výkupu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0584/08/2016/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, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0585/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2573/14 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 111 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573
v k. ú. Havlíčkův Brod dle GP č. 7462-4/2016 z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek
č. 1513 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0586/08/2016/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, termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0587/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající
ve zvýšení přílohy M2 – Zdravotnictví o částku 12 000 000 Kč při
současném snížení přílohy M1 – Školství o částku 12 000 000 Kč
určenou na krytí akcí realizovaných v rámci přílohy M2.
o d p ově d n o s t : o d b o r m aje t kov ý, o d b o r e ko n o m ic k ý,
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0588/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2016-28, př. 1, od
vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní
smlouvy do vlastnictví kraje za kupní cenu 200 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0589/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0444/05/2016/ZK tak, že materiál ZK-05-2016-65,
př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-08-2016-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0590/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu
ZK-08-2016-30, př. 1, od vlastníků pozemků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu II/602 Jihlava – JV
obchvat.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0591/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu
ZK-08-2016-31, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí
v době uzavírání smluv pro stavbu II/353 Velký Beranov – obchvat.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0592/08/2016/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, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0593/08/2016/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, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0594/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit
usnesení 0323/04/2016/ZK.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0595/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt darem nově oddělený pozemek par. č. 268/16 o výměře
2 455 m 2 – oddělený z pozemku par. č. 268/1 v k. ú. a obci Rudíkov
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dle GP č. 583-39751/2016 z vlastnictví Obce Rudíkov do vlastnictví
Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-08-2016-35, př. 2 *
zřídit pro Obec Rudíkov k tomuto pozemku bezúplatně předkupní
právo na dobu neurčitou pro případ zcizení dle smlouvy dle materiálu
ZK-08-2016-35, př. 2, schvaluje dodatek č. 1515 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-08-2016-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0596/08/2016/ZK – Zastupitelstva kraje schvaluje dodatek č. 18 Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-08-2016-36, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0597/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. 3596/8 o výměře 3 908 m2, oddělený
geometrickým plánem č. 4649-355/2016 z pozemku par. č. 3596/1
v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Velké Meziříčí za cenu 70,83 Kč/m2 včetně DPH a za
podmínek, že nabyvatel uhradí výdaje na vyhotovení znaleckého
posudku + DPH, schvaluje Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Hotelové
školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí dle
materiálu ZK-08-2016-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0598/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1829164/2016 – par. č. 2567/99 ostatní plocha, zeleň o výměře 48 m2,
odděleného z pozemku par č. 2567/28, par. č. 2567/100 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m2, odděleného z pozemku par.
č. 2559/2, a par. č. 2567/28, par. č. 2567/101 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 42 m2, odděleného z pozemku par. č. 2567/28,
par. č. 2567/102 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
172 m2, odděleného z pozemku par. č. 2567/28, par. č. 2567/103 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m2, odděleného
z pozemku par. č. 2567/28, v k. ú. a obci Pacov z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Města Pacov, schvaluje dodatek č. 1516 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-08-2016-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0599/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí
Pavlov na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat části pozemků par.
č. 1950/1, par. č. 1950/2, par. č. 1991/4 a par. č. 1999/2 v k. ú. Pavlov
u Stonařova zastavěné chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Obce Pavlov a Obec Pavlov se zaváže tyto části pozemků
do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: OM, termín: 31. ledna 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0600/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 144/2 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 1 191 m2, oddělený GP č. 146-71/2016 z pozemku par. č. 144
v k. ú. a obci Bojiště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce
Bojiště, schvaluje dodatek č. 1517 Zřizovací listiny Krajské správy
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a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-08-2016-40, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. března 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0601/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout * uzavřít mezi
Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti a Městem
Habry na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení
věcného břemene umístění a provozování splaškové kanalizace
na pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a 2454 v k. ú.
a obci Zboží včetně přístupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem
údržby a oprav s tím, že smlouva je uzavírána na dobu neurčitou,
a to životnosti těchto staveb, a jedná se o smlouvu bezúplatnou *
převést darem čistírnu odpadních vod ČOV 300 EO vybudovanou
na pozemku par. č. 42/10 včetně technologie a splaškovou kanalizaci
uloženou v pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a par.
č. 2454 v k. ú. Zboží, obec Habry, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Města Habry, rozhoduje * uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti a Městem Habry na straně
oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení věcného břemene
umístění a provozování splaškové kanalizace na pozemcích par.
č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a 2454 v k. ú. a obci Zboží včetně
přístupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem údržby a oprav s tím,
že smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, a to životnosti těchto
staveb, a jedná se o smlouvu bezúplatnou * převést darem pozemek
par. č. 42/10 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 53 m2 v k. ú. Zboží,
obec Habry, čistírnu odpadních vod ČOV 300 EO vybudovanou na
pozemku par. č. 42/10 včetně technologie a splaškovou kanalizaci
uloženou v pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a par.
č. 2454 v k. ú. Zboží, obec Habry, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Města Habry, schvaluje dodatek č. 12 Zřizovací
listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-08-2016-41, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. března 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0602/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky par. č. 3172/4 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 58 m2, par. č. 3172/5 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 30 m 2, par č. 3172/6 - ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 60 m 2, par. č. 3172/7 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 28 m2 oddělené geometrickým plánem č. 1292-5135/2014
z pozemku par. č. 3172/1, dále pozemek par. č. 3227/82 – ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře 30 m2, oddělený z pozemku par. č. 3227/1,
a pozemky par. č. 3227/89 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře
49 m2, par. č. 3227/90 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2 m2
a par. č. 3227/91 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 10 m2,
oddělené z pozemků par. č. 3227/30 a par. č. 3227/67, vše v k. ú.
Jaroměřice nad Rokytnou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Jaroměřice nad Rokytnou * nabýt darem pozemky par.
č. 3227/83 – ost. plocha, silnice, o výměře 75 m2, par. č. 3227/84 – ost.
plocha, silnice, o výměře 111 m2, par. č. 3227/85 – ost. plocha, silnice,
o výměře 9 m2 oddělené z pozemků par. z pozemku par. č. 3227/18
a par. č. 3227/19, dále pozemek par. č. 3227/86 – ost. plocha, silnice,
o výměře 55 m2 vzniklý z pozemku par. č. 322719 a pozemky par.
č. 3227/87 – ost. plocha, silnice, o výměře 23 m2 (vzniká z pozemku
par. č. 3227/25) a par. č. 3227/88 – ost. plocha, silnice, o výměře
1 m2 (oddělen z pozemku par. č 3227/29), vše v k. ú. Jaroměřice nad
Rokytnou, z vlastnictví Města Jaroměřice nad Rokytnou do vlast-
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nictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1518 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-08-201642, př. 1 * dodatek č. 1519 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny dle materiálu ZK-08-2016-42, př. 2.
odpovědnost: OM, termín: 31. března 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0603/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
pozemek par. č. 1641/32 – ostatní plocha, silnice, o výměře 7 m2
v k. ú. Luka nad Jihlavou za kupní cenu a smluvních podmínek dle
kupní smlouvy dle materiálu ZK-08-2016-15, př. 1, z vlastnictví České
republiky, právo hospodařit Správy železniční a dopravní cesty,
státní organizace, do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek
č. 1505 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-15, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0604/08/2016/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, termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0605/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 664/36 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 45 m2, oddělený z pozemku par. č. 664/23 dle
GP č. 214-77/2016, pozemek par. č. 664/37 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 9 m2 oddělený z pozemku par. č. 664/27 dle
GP č. 214-77/2016 a pozemek par. č. 664/32 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 7 m2 v k. ú. Vystrkov u Humpolce a obci
Vystrkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti
PRETOL HB, s. r. o., Václavkova 169, 160 00 Praha 6, za kupní
cenu 18 300 Kč + DPH, schvaluje dodatek č. 1507 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-08-2016-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0606/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
nebo z cizích zdrojů ve výši max. 57 mil. Kč na zvláštní účty projektů
uvedených v materiálu ZK-08-2016-43, př. 3, s tím, že prostředky
budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů, a pokud nebude
převod schválen, projekty nebudou realizovány.
odpovědnost: ORR, OM, termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0607/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů ve výši 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina s tím, že finanční
prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0608/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace týkající se programovacího období EU 2014–2020 uvedené
v materiálu ZK-08-2016-45, př. 1.
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odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0609/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace o stavu pohledávky vůči společnosti M254, s. r. o. –
v likvidaci, IČ: 25558854, se sídlem 675 74, Březník 254, dle materiálu ZK-08-2016-46, př. 1, schvaluje likvidaci pohledávky v celkové
výši 4 699 866,52 Kč za společností M254, s. r. o. – v likvidaci, IČ:
25558854, se sídlem 675 74, Březník 254.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
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Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0617/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-08-2016-54, př.
1 * poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-08-2016-54, př. 2 * uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-08-2016-54, př. 3.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 31. 01. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0610/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě dle materiálu ZK-08-2016-47, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0618/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O00778
dle materiálu ZK-08-2016-55, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0611/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových
dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny dle materiálu ZK-08-2016-48, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0619/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005 dle
materiálu ZK-08-2016-78, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0612/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. ID ZZ00015.0244
dle materiálu ZK-08-2016-23, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0620/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové
organizace, dle materiálů ZK-08-2016-56, př. 1, a ZK-08-2016-56,
př. 2, schvaluje * závazek kraje na * předfinancování projektu
Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, Naplňování národních
marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině do
výše 1 620 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů
projektu poskytnutím zápůjčky * krytí finančních zdrojů spoluúčasti
Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině, tj. max. do
výše 810 000 Kč z rozpočtu kraje * krytí finanční zdrojů max. do
650 000 Kč z rozpočtu kraje na část projektu Naplňování národních
marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině
v souvislosti s realizací aktivit na téma Baroko na Vysočině 2017
v případě nevydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0613/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
výstupy Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016 dle materiálu ZK-082016-50, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0614/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu naplňování a propagace principů Místní agendy 21 a Zdraví
2020 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-08-2016-51, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0615/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK
ROKU dle materiálu ZK-08-2016-52, př. 1, vyhlašuje soutěž o Cenu
Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2016 dle materiálu
ZK-08-2016-52, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0616/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává hodnoticí výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací
na infrastrukturu vodovodů a kanalizací jmenovaný zastupitelstvem
kraje dne 4. 2. 2014 usnesením č. 0061/01/2014/ZK, jmenuje hodnoticí výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na
infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-08-2016-53,
př. 1, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnoticího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 31. 12. 2016

Usnesení 0621/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava
a cykloturistika 2016 – II žadatelům uvedeným v materiálu ZK-082016-57, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle
materiálu ZK-08-2016-57, př. 3 * neposkytnout dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-08-2016-57, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0622/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2016 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 1 343 017 Kč v souvislosti se
splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod,
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příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0623/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-082016-60, př. 1, rozhoduje uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-08-2016-60, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0624/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu programů specifické primární prevence rizikového chování
ve školách pro rok 2017 dle materiálu ZK-08-2016-61, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 17. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0625/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
navýšit dotace pro poskytovatele sociálních služeb na celkovou
částku 7 331 555 Kč pro poskytovatele Ječmínek, o. p. s., na celkovou
částku 8 375 699 Kč pro poskytovatele Středisko křesťanské pomoci
Jihlava a poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních služeb
v celkové výši 152 801 462 Kč z účtu projektu Podpora vybraných
sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt
IV dle materiálu ZK-08-2016-62, př. 1, schvaluje Dodatek č. II
ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání
pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle
materiálu ZK-08-2016-62, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0626/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci
o částku 389 650 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče
o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 389 650 Kč dle materiálu
ZK-08-2016-63, př. 3, rozhoduje * poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 389 650 Kč z kapitoly Sociální věci
dle materiálu ZK-08-2016-63, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb
dle materiálu ZK-08-2016-63, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0627/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné
péče v Kraji Vysočina v celkové výši max. 3 000 000 Kč s tím, že
tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních
potřeb projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0628/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace v částce do 200 000 Kč, schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci
o částku 1 061 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče
o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 1 061 000 Kč dle materiálu
ZK-08-2016-65, př. 3, rozhoduje * poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 1 061 000 Kč z kapitoly Sociální věci
dle materiálu ZK-08-2016-65, př. 3 * uzavřít smlouvy o poskytnutí
dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu
ZK-08-2016-65, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0629/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
provozování domácí hospicové péče na rok 2017 dle materiálu
ZK-08-2016-59, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0630/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 3 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15
pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 dle
materiálu ZK-08-2016-79, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0631/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu
Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které
zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu ZK-08-2016-66, př. 2, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které
zřizují obce, dle tabulky 2 materiálu ZK-08-2016-66, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0632/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001
dle materiálu ZK-08-2016-67, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0633/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení,
které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-08-2016-68, př. 1, a právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují
obce, dle materiálu ZK-08-2016-68, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0634/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0360/04/2016/ZK ze dne 21. 6. 2016 tak, že odrážka
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu
Řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč – stavební
úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B ve

číslo 2/2017

ZPRAVODAJ

výši max. 225,7 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování
kraje do výše 136,7 mil. Kč), částka do výše 32 mil. Kč na realizaci
úprav v budově A bude uvolněna dle potřeby, ostatní prostředky
budou uvolňovány, pokud bude projekt vybrán k realizaci, se nahrazuje dvěma odrážkami ve znění * převod finančních prostředků
z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet
určený na financování projektu Střední průmyslová škola Třebíč –
rekonstrukce pavilonů A ve výši max. 45,4 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 4,54 mil. Kč), částka bude
uvolňována dle potřeby bez ohledu na schválení projektové žádosti
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu
Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B ve výši max.
180,3 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše
91,2 mil. Kč), částka bude uvolňována dle potřeby bez ohledu na
schválení projektové žádosti.
odpovědnost: OŠMS, OM, Projektová kancelář Kraje Vysočina,
p. o., termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0635/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 –
Ostatní záležitosti vzdělávání, ve výši 100 000 Kč Městu Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671,
na realizaci akce Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních
ploch víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí, a to
za podmínky, že tento projekt bude podpořen ze strany MŠMT
v rámci státní podpory sportu pro rok 2017 – Program 133510 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-08-2016-70, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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13. 09. 2016, stanoví * rozsah základní dopravní obslužnosti území
Kraje Vysočina pro rok 2016 * ve veřejné linkové osobní dopravě
maximálně do 295 603 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní
dopravní obslužnosti a maximálně do 16,2 mil. počtu ujetých km
* ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 300 300 000 Kč
prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených
z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých
vlkm.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0640/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné
drážní osobní dopravě pro rok 2017 maximálně do 303 000 000 Kč
prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených
z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých
vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0641/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dopravní plán Kraje Vysočina dle materiálů ZK-08-2016-76, př. 1,
ZK-08-2016-76, př. 2, ZK-08-2016-76, př. 3, ZK-08-2016-76, př. 4.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 2, zdrželi se 2.

otlík ové dotaci
Usnesení 0636/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Hodnocení
mužu
v naší obci i já
žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016
lépe
– Excelence základních škol 2016 v celkové výši 34 453
Kč dýchat.
školám
uvedeným v materiálu ZK-08-2016-71, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 20. prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0637/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení
č. 0457/05/2016/ZK tak, že materiál ZK-05-2016-77, př. 1, bude
nahrazen materiálem ZK-08-2016-72, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0638/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou území Kraje Vysočina a Pardubického kraje
s Pardubickým krajem se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice, IČ: 70892822, dle materiálu ZK-08-2016-73, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0639/08/2016/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení
§ 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy o částku 1 500 000 Kč
při současném snížení § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy
o částku 1 500 000 Kč, ruší usnesení č. 0455/05/2016/ZK ze dne

Kraj Vysočina vyhlašuje výzvu k podávání žádostí
o poskytnutí dotace z projektu Kotlíkové dotace
v Kraji Vysočina v rámci OP Životní prostředí
Den vyhlášení výzvy: 10. ledna 2017

Příjem žádostí: od 13. února 2017, od 8:00 hodin
Celková výše prostředků určená pro tuto dodatečnou výzvu
na kotlíkové dotace v Kraji Vysočina: 23,8 milionů Kč

www.kr-vysocina.cz/kotliky

