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DOTACE KRAJE VYSOČINA

NA INFRASTRUKTURU VODOVODŮ A KANALIZACÍ
– VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního
prostředí a zemědělství, vyhlásil v souladu se
Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 20/15 (dále jen „zásady“) výzvu k předkládání žádostí v termínu 15. 6. – 31. 7. 2017.
Podle uvedených zásad Kraj Vysočina poskytuje dotace v oblasti A na zajištění zásobování
obyvatel Kraje Vysočina kvalitní pitnou vodou
a v oblasti B na zajištění odvádění a potřebné
úrovně čištění městských odpadních vod na území
Kraje Vysočina. V oblasti A se jedná o opatření
na výstavby a dostavby vodovodů pro veřejnou
potřebu, a to včetně příslušných objektů (vodojemů, úpraven vod apod.) nebo jejich intenzifikací
či napojení nových zdrojů vody. V oblasti B se
jedná o opatření na výstavby a dostavby kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu, výstavby
nebo intenzifikace čistíren odpadních vod pro
veřejnou potřebu, a to včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení
kalového hospodářství. Alokovaná výše finančních
prostředků je 15,3 mil. Kč, z toho 5 mil. Kč pro

oblast A a 10,3 mil. Kč pro oblast B. Žadatelem
může být obec, svazek obcí nebo právnická osoba
definovaná v zásadách. Povinnými přílohami
žádosti jsou kromě jiného pravomocné stavební
povolení a smlouva o dílo s dodavatelem prací.
Maximální výše dotace se poskytuje do 75 %
celkových uznatelných nákladů, přičemž je možné
žádat i o spolufinancování získané dotace z jiných
dotačních titulů.
Veškeré podmínky pro poskytování dotací jsou
uvedeny v zásadách, jež jsou včetně příloh zveřejněny na www.kr-vysocina.cz > Krajský úřad
> Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor
životního prostředí hospodářství a zemědělství >
Oddělení vodního hospodářství / Dotace a finanční
prostředky v oblasti vodního hospodářství. Výzva
včetně zásad je zveřejněna také na http://extranet.
kr-vysocina.cz/edotace/ .
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 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 363,
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

INFORMACE O DOTACÍCH Z NÁRODNÍHO
PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Celou škálu zajímavých dotačních nabídek nabízí již dva roky
Národní program Životní prostředí (NPŽP). Je určen zejména
městům a menším obcím na
financování projektů v oblasti
životního prostředí. Program je
navržen jako doplňkový k jiným
dotačním titulům, především
Operačnímu programu Životní
prostředí a programu Nová zelená
úsporám, aby i menší obce, které
mnohdy nedosáhnou na evropské
dotace, měly možnost uskutečnit
své projekty s finanční podporou.
Program je financován z prostředků Státního fondu životního
prostředí ČR (SFŽP ČR), jenž
peníze rozděluje prostřednictvím
časově omezených výzev v sedmi
prioritních oblastech.
Z aktuálně běžících dvanácti dotačních titulů vychází
vstříc obcím například výzva
Domovní čistírny odpadních

vod (č. 11/2016), která přispívá
na vybudování domovních čistíren pro občany těm obcím,
kde není možná výstavba velké
centrální ČOV. Nedostatek pitné
vody pomáhá řešit výzva Průzkum, posílení a budování zdrojů
pitné vody (výzva č. 8/2016),
sanaci toxických míst v bývalých
továrních areálech či opuštěných
průmyslových skladech zase
podporuje výzva Nelegální sklady
odpadů (č. 3/2017). Zlepšit kvalitu
ovzduší pomáhá obcím nabídka
dotace na snižování zápachu
a emisí těžkých kovů (č. 5/2017).
Ta poběží do září 2017 stejně jako
další výzva podporující Rozvoj
místní Agendy 21 a Pakt starostů
(č. 7/2017).
Asi největší ohlas v poslední
době zaznamenala Dešťovka
(výzva č. 6/2017), dotace na
využití srážkové a odpadní vody
v domácnosti, na niž má SFŽP ČR

vyčleněno 100 mil. korun. Ta je
určena primárně vlastníkům a stavebníkům rodinných a bytových
domů, kteří se potýkají s nedostatkem užitkové vody v době
sucha a chtějí ušetřit náklady na
pitnou vodu.
Kompletní přehled aktuálních
dotačních nabídek lze nalézt na
webových stránkách www.sfzp.
cz nebo www.narodniprogramzp.
cz v rubrice Aktuální výzvy.
Poskytovatelem příspěvků je
Státní fond životního prostředí
ČR; veškeré informace je proto
možné získat na krajském pracovišti SFŽP ČR pro Vysočinu se
sídlem Havlíčkova 111, Jihlava,
tel. 565 659 261.
 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 363,
e-mail: zvolanek.r@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: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
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PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ
NA NOVOU DROBNOU LESNÍ TECHNIKU
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přidělování dotací na novou
drobnou lesní techniku schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém
zasedání dne 9. 5. 2017 (dále jen „Zásady“).
Kompletní Zásady a veškeré potřebné tiskopisy i informace naleznete
na stránkách www.kr-vysocina.cz (Dokumenty odborů → Odbor
životního prostředí a zemědělství → Oddělení zemědělství → Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou
lesní techniku).
Obecné informace
Kdo může být žadatelem?
Vlastník lesních pozemků, které se nacházejí na území Kraje Vysočina
Nájemce lesních pozemků, jež se nacházejí na území Kraje Vysočina
Žadatel, kterému nebyla v roce 2016 pravomocně uložená sankce za
porušení zákona č. 289/1995 Sb. (Lesní zákon)
V jakém rozmezí musí být výměra lesních pozemků, při které lze
žádat o tuto dotaci?
Lesní majetek vlastníka (nájemce) ke dni podání žádosti musí dosahovat
minimálně 5 ha a maximálně 50 ha.
Co je předmětem dotace?
Motorová pila
Křovinořez
Postřikovač

– do předmětu zprávy e-mailu nutno uvést: Nová drobná lesní
technika
Elektronické podání žádosti prostřednictvím datové schránky
– prostřednictvím datové schránky žadatele na adresu datové
schránky Kraje Vysočina
– doklady, které je třeba doložit v originále či ověřené kopii, musí
být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb.
– formulář není nutné podepsat elektronickým podpisem v případě,
že to nevyžaduje zákon či jiný právní předpis nebo není třeba
současně podpisu více osob
– do předmětu zprávy je nutno uvést: Nová drobná lesní
technika
Jak budou žádosti posuzovány a podporovány?
Žádosti budou posuzovány dle pořadí, v jakém byly doručeny na
adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina, a podporovány do vyčerpání
alokovaných finančních prostředků.
Jakým způsobem a do kdy bude dotace poskytnuta?
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet
příjemce, a to nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy.
Jaká je výše dotace?

Předmět dotace

Výše dotace

Min. celkové
náklady

Motorovou pilou, stejně jako křovinořezem se rozumí výrobek se spalovacím motorem nebo akumulátorovým. Nelze akceptovat elektrickou
pilu či elektrický křovinořez.

Motorová pila, křovinořez,
postřikovač

23 000 Kč

28 750 Kč

Motorová pila, křovinořez

18 000 Kč

22 500 Kč

Postřikovačem se rozumí zádový nebo nesený postřikovač, který je pro
své konstrukční parametry vhodný pro hospodaření v lesích.

Motorová pila, postřikovač

15 000 Kč

18 750 Kč

Křovinořez, postřikovač

13 000 Kč

16 250 Kč

Podmínkou je, že žadatel musí požádat minimálně o dva různé předměty dotace (nikoliv o dva stejné, například o dvě motorové pily).

Pokud celkové náklady akce přesáhnou částku minimálních
nákladů, tak pro výpočet dotace budou uvažovány minimální
celkové náklady

Do kdy lze nejpozději zrealizovat nákup – uznatelnost nákladů
Nákup a úhradu výše uvedené drobné lesní techniky lze zrealizovat
nejpozději ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace. Nejdříve je
možné uznat náklady s datem nákupu 1. 1. 2017.
Kdy budou přijímány žádosti?
Od 13. 6. 2017 od 8.00 hod. do 14. 7. 2017 do 12.00 hod.
Jakým způsobem je možné podat kompletně vyplněnou Žádost
o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři včetně příloh?
Papírové podání žádosti
– osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje
Vysočina
– prostřednictvím pošty na adresu podatelny Krajského úřadu
Kraje Vysočina
– v zalepené označené obálce: Nová drobná lesní technika
Elektronické podání žádosti prostřednictvím elektronicky
podepsaného e-mailu
– prostřednictvím elektronicky podepsaného e-mailu na e-mailovou adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina
– doklady, které je třeba doložit v originále či ověřené kopii, musí
být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb.

Pro plátce DPH jsou minimální celkové náklady uvedeny bez
DPH, pro ostatní žadatelé včetně DPH.
→ Minimální podíl příjemce dotace je vždy 20 % z minimálních
celkových nákladů předmětu dotace
→ Podíl Kraje Vysočina je vždy 80 % z minimálních celkových
nákladů
Příklad:
V příkladu se jedná o dva předměty dotace, a to motorovou pilu a křovinořez. Očekávané minimální celkové náklady tedy činí 22 500 Kč,
kdy je poskytována dotace ve výši 18 000 Kč
Motorová pila (pořizovací cena)
Křovinořez (pořizovací cena)
Celkové náklady
15 990 × 0,2 = 3 198 Kč
  7 250 × 0,2 = 1 450 Kč
                         4 648 Kč

15 990 Kč
  7 250 Kč
23 240 Kč
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23 240 Kč
22 500 Kč
18 000 Kč
5 240 Kč

Postup podání žádosti o dotaci
Je-li žadatelem fyzická osoba
Vyplnění žádosti
– Příloha č. 1
K žádosti se přikládají tyto povinné přílohy:
Kopie výpisu z katastru nemovitostí
– Výpis nesmí být starší než 90 dnů
– Nelze dokládat výpis z bezplatného nahlížení do katastru nemovitostí
– Žadatel vyznačí na listu vlastnictví (LV) druh lesního pozemku
(v případě více LV na každém z nich)
V případě zjednodušené evidence:
– Žadatel dokládá srovnávací sestavení parcel
→ Dále tyto informace (katastrální území, číslo LV a výměru lesních
pozemků) vyplní žadatel do formuláře žádosti – část Výměra
lesních pozemků v Kraji Vysočina
Doklady prokazující celkové náklady akce
– Prvotní účetní doklady – faktury, pokladní doklady
– Prokázání úhrady – výpis z bankovního účtu, příjmové pokladní doklady
– Záruční list či jiný doklad, ze kterého bude možné zjistit výrobní
číslo pořízené techniky
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→ Dále tyto informace vyplní žadatel do formuláře žádosti – část
Seznam dokladů nakoupené nové drobné lesní techniky
Je-li žadatelem právnická osoba
Totéž, co fyzická osoba, navíc přiloží k žádosti:
Čestné prohlášení žadatele o podpoře v režimu de minimis v oblasti
zemědělské prvovýroby, poskytované v souladu s nařízením komise
(EU) č. 1408/2013
– Příloha č. 4
Identifikace právnické osoby ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.
– Příloha č. 3
Je-li žadatel spoluvlastníkem nebo má lesní pozemky v nájmu, tak
dále přikládá:
Písemný souhlas spoluvlastníků s realizací předmětu dotace
– Příloha č. 2
Nájemní smlouva (případně pachtovní) na předmětné lesní
pozemky
– platnost smlouvy minimálně do konce roku 2020
– písemný souhlas spoluvlastníků s realizací předmětu dotace
(Příloha č. 2)
Kontaktní osoby:
 Technické náležitosti zásad – Jiří Bartoš, odbor životního prostředí
a zemědělství, tel.: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz;
Jaroslav Voráček, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 377, e-mail: voracek.j@kr-vysocina.cz
 Administrativní náležitosti zásad – Eva Láníková, tel: 564 602 581,
e-mail: lanikova.e@kr-vysocina.cz

CENU SKUTEK ROKU 2016 ZÍSKAJÍ
ČTYŘI DOBROVOLNÍCI A ŠEST PRÁVNICKÝCH OSOB

Zastupitelstvo Kraje Vysočina
schválilo v květnu udělení
deseti ocenění v soutěži Skutek
roku 2016. Cílem této veřejné
ankety, kterou kraj vyhlašuje
pravidelně od roku 2009, je
vzbudit zájem široké veřejnosti
o dobrovolné aktivity v rozvoji
území Kraje Vysočina a neziskového sektoru a zároveň snaha
ocenit ty, kteří se v těchto oblastech angažují. Skutky nominuje
a v kategorii fyzických osob

následně o vítězích hlasuje
sama veřejnost.
V sociálně-zdravotní oblasti
u fyzických osob zvítězila
Olga Štrejbarová s projektem
Ježíškova vnoučata, v oblasti
životního prostředí získá ocenění
Františka Blažková za pořádání
tradiční akce Jinošovské studánky, nejvíce hlasů v oblasti
volného času dětí a mládeže
obdržel Vladimír Sýkora za
organizování volnočasových

aktivit mládeže a v oblasti poradenství, osvěty a vzdělávání
Vladislav Donát, zakladatel
Malého muzea Bible, kde jsou
k vidění unikátní výtisky této
knihy.
V případě kategorie právnických
osob vybírá vítězné projekty
odborná porota. Cenu Skutek
roku obdrží organizace Nebojte
se policie, z. s., za pořádání aktivit pro seniory; Semitam, s. r. o.,
za vytváření pracovních míst pro

lidi znevýhodněné na trhu práce;
Přátelé podlipnických kostelů,
o. p. s., za práci na záchraně tří
podlipnických kostelů a za pořádání Dnů pro podlipnické kostely. Ocenění získá rovněž Orel
jednota Třešť za projekt Dedera’s
Bike, Sdružení pro pořádání
soutěže Mladý módní tvůrce ČR,
z. s., a Dětská diabetologická
ambulance Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, za pořádání táborů pro děti s diabetem.
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Vítězné aktivity fyzických osob
1 – Sociálně-zdravotní oblast
Oceněná osoba

Popis aktivity

Olga Štrejbarová

Ježíškova vnoučata – Olga Štrejbarová je hlavní organizátorkou projektu Ježíškova vnoučata. Pomocí
facebooku nadchla skupinu dárců, kteří udělali o Vánocích 2016 radost stovkám lidí žijících v domovech
důchodců.
Nejprve bylo potřeba sesbírat přání. Stalo se tak při osobních návštěvách paní Olgy v domovech důchodců
na Vysočině. Nakonec se do projektu zapojily nejen domovy důchodců z Třebíče, Ždírce a Polné, ale
i z jiných koutů republiky. Jak říká sama organizátorka, bylo třeba lidí, kteří se přidali – Ježíškových
vnoučat.

2 – Životní prostředí
Oceněná osoba

Popis aktivity

Františka Blažková

Jinošovské studánky – tato tradiční akce začala úpravou první studánky před 39 lety. V současné době
pečují o jedenáct zastřešených studánek. Jedná se o akci pro rodiny s dětmi a všechny věkové kategorie
a je zaměřena k vypěstování kladného vztahu dětí a mládeže k ochraně přírody a pitné vody.

3 – Volný čas dětí a mládeže
Oceněná osoba

Vladimír Sýkora

Popis aktivity
Organizování volnočasových aktivit mládeže – Vladimír Sýkora vede TOM Tuláci ve svém volném
čase již 44 let. Náplní oddílu nejsou jen pravidelné oddílové schůzky, ale i výlety na krásná místa naší
republiky, vycházky spojené s řadou her a soutěží, víkendové akce a brigády. Při nich Tuláci v minulých
letech pomáhali například na hradech Svojanov, Lipnice a Veveří nebo na zámcích v Jaroměřicích nad
Rokytnou a v Lednici. Již několik let jezdí členové oddílu pomáhat budovat westernové městečko
Stonetown u Humpolce. Vyvrcholením každého školního roku jsou letní tábory.

4 – Poradenství, osvěta, vzdělávání
Oceněná osoba

Popis aktivity

Vladislav Donát

Malé muzeum Bible – zakladatel Malého muzea Bible otevřeného 1. 2. 2016 ve Starém Pelhřimově, které
v současné době disponuje zhruba 400 různými výtisky Bible v 80 jazycích. V muzeu lze zhlédnout jak
staré tisky (desítky Biblí a křesťanských knih z 16.–18. století včetně originálů Bible kralické nebo Bible
Melantrichovy), tak i desítky současných unikátních vydání Bible (např. nejmenší Bible světa, Měsíční
Bible na mikrofilmu, Lego, Minecraft a komiksové Bible nebo Bible v Braillově písmu pro nevidomé).
Jedná se o unikátní sbírku zapsanou do České knihy rekordů.

Vítězné projekty právnických osob
1 – Sociální oblast
Oceněná organizace

Popis projektu

Nebojte se policie,
z. s.

Aktivity pro seniory – zapsaný spolek Nebojte se policie se snaží od svého založení v roce 2011 působit
v regionu na úseku prevence kriminality. Věnuje se jednak besedám pro mládež, ale hlavně se snaží
zvyšovat pocit bezpečí u seniorů. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity v roce 2016 patří projekt Případová
manažerka pro ohrožené seniory nebo Branný závod pro jihlavské seniory.

2 – Ekonomická oblast
Oceněná organizace

Popis projektu

Semitam, s. r. o.

Vytváření pracovních míst – sociální firma Semitam vznikla v roce 2011. Hlavní myšlenkou je vytvářet
pracovní místa pro lidi, kteří na běžném pracovním trhu hledají uplatnění velmi obtížně. Se zaměstnanci
pracují odborně terapeuticky tak, aby se po roce práce ve firmě Semitam byli schopni zařadit do běžného
pracovního procesu (osoby po výkonu trestu a mladí dospělí) nebo se stali stálými zaměstnanci firmy
(osoby se zdravotním postižením). Nabízená pracovní místa přizpůsobují schopnostem zaměstnanců
a snaží se, aby všechny vykonávané práce a doprovodné aktivity pro ně byly přínosem a vedly k osvojování
a rozvíjení pracovních i sociálních dovedností.
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3 – Oblast sídel, staveb a bydlení
Oceněná organizace

Popis projektu

Přátelé podlipnických
kostelů, o. p. s.

Podlipnické kostely – za práce na záchraně tří podlipnických kostelů (Dolní Město, Loukov, Řečice) a za
pořádání Dnů pro podlipnické kostely. Tři gotické kostely pod hradem Lipnice stojí jako tři kamenné
otazníky v syrové vysočinské krajině již téměř sedm set let. Skupina Přátel je spíš než obecně prospěšnou
společností (jak praví oficiální název) společenstvím těch, kteří se již patnáctým rokem snaží odpovědět
sami sobě i druhým lidem na otázku: „Čím vším jsou a mohou pro nás být tyto tři sakrální objekty na
počátku třetího tisíciletí?“

4 – Oblast životního prostředí
Oceněná organizace

Popis projektu

Orel jednota Třešť

Dedera’s Bike – projekt Orel jednoty Třešť Dedera’s Bike (DdB) letos vstupuje do svého třetího ročníku.
Jde o moderní formu bikesharingu – sdílení kol. Za projektem stojí Pavel Forst a Tomáš Niederhafner.
Město Třešť podporuje DdB ze svého rozpočtu již od samého začátku. Projekt nese jméno třešťského
rodáka pana Dedery. Jádro projektu je občan sám, snažili se o to, aby projekt vzalo/i město i lidé za
vlastní. Kola darovali občané. Unikátnost tohoto projektu vyplývá z volně přístupných kol, jež jsou zcela
bez zabezpečení. Lidé si je mohou půjčit na čtyřech různých stanovištích ve městě Třešť.

5 – Vzdělávání
Oceněná organizace

Popis projektu

Sdružení pro
pořádání soutěže
Mladý módní tvůrce
ČR, z. s.

Mladý módní tvůrce ČR – soutěž MMT ČR se od roku 1998 pořádá v Jihlavě. Organizátorem akce je
Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR a Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Střední
odborná škola služeb Jihlava. Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Soutěže MMT ČR je určena všem studentům středních škol a odborných učilišť.

6 – Volný čas
Oceněná organizace

Popis projektu

Dětská diabetologická
ambulance
Nemocnice Jihlava,
příspěvková
organizace

Tábory pro děti s diabetem – již 23 let pořádá dětská diabetologická ambulance Nemocnice Jihlava tábory
pro děti s diabetem. Od roku 1993 se uskutečnilo celkem 23 letních, osm zimních a dva zahraniční pobyty.
Diabetické děti se většinou nemohou vzhledem k náročné léčbě účastnit školních výletů, škol v přírodě
ani táborů. Diatábory se staly vhodným místem, kde děti získávají potřebné návyky pro kvalitní život
s cukrovkou. Pod vedením lékařů-diabetologů a odborných sester děti získávají zkušenosti, jak upravovat
inzulínové dávky při změněné fyzické zátěži, dochází u nich ke zlepšení zdravotního stavu a zvýšení tělesné
zdatnosti. Nedílnou součástí diatáborů je i edukace. Po celý den získávají děti množství informací o léčbě
diabetu, osvojují si výpočty hodnot jednotlivých složek stravy a učí se odhadovat fyzickou náročnost
různých sportů a následné dopady na glykémii.

Slavnostní vyhlášení a předání darů vítězům anket Skutek roku
2016 a Zlatá jeřabina 2016 se uskutečnilo v pondělí 5. června 2017
na zámku ve Vilémově.
Cena Skutek roku se realizuje v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

 Jan Říčan,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 531, e-mail: rican.j@kr-vysocina.cz
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ZLATÁ JEŘABINA 2016
PATŘÍ DNI DĚTSKÉ VIETNAMSKÉ KULTURY
A OBNOVĚ HRADU V LEDČI NAD SÁZAVOU
Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o udělení cen v anketě
Zlatá Jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016.
Nejvíce hlasů získaly Den dětské vietnamské kultury a Obnova
a záchrana hradu v Ledči nad Sázavou. „Hlasování probíhalo od
1. do 31. března a svůj hlas zaslalo do obou kategorií ať už formou
tištěného lístku nebo elektronicky 6 479 hlasujících,“ uvedla Jana
Fischerová, náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové
péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. Vítězové ankety si

kromě diplomu a plakety ve tvaru jeřabiny odnesou i peněžní prémii
30 000 Kč, respektive 20 000 za druhé místo a 10 000 za třetí místo.
Hlasování v anketě Zlatá jeřabina bylo tradičně rozděleno do dvou
kategorií – Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Z došlých
nominací vybrala odborná pracovní skupina do každé z kategorií
vždy 30 kulturních počinů, kterým následně v průběhu března
posílala veřejnost své hlasy. Mediálním partnerem ankety je Český
rozhlas Region – Vysočina a webový portál PROPAMÁTKY.

Výsledky ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016
Kategorie: KULTURNÍ AKTIVITA
1. místo: počet hlasů: 441
Akce: Den dětské vietnamské kultury / Jihlava
Ocenění pro: Vietnamský spolek na Jihlavsku, z. s.
Akce měla za cíl podpořit kulturní identitu vietnamských dětí, ukázat
vietnamské zvyky a tradice a zároveň přiblížit vietnamskou kulturu
většinové společnosti. Na podiu na Masarykově náměstí v Jihlavě
se 19. srpna 2016 představily tradiční vietnamské hudební a taneční
soubory z celého Česka. Na závěr vystoupily dívky ve vietnamských
národních krojích – Ao dai. Kromě toho mohli návštěvníci zhlédnout
řadu dokumentů o Vietnamu v českém jazyce.
2. místo: počet hlasů: 328
Akce: 20. Mezinárodní festival dokumentárních filmů
JI.HLAVA / Jihlava
Ocenění pro: DOC.DREAM – Spolek pro podporu dokumentárního
filmu
Kategorie: PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
1. místo: počet hlasů: 310
Akce: Ledeč nad Sázavou – Postupná obnova a záchrana hradu
Ocenění pro: Hrad Ledeč nad Sázavou, s. r. o.
Ledečský hrad se řadí mezi nejstarší hrady v Čechách a je jediným
dochovaným hradem středního Posázaví. Dominantní hrad nad řekou
Sázavou byl založen ve 13. století. V uplynulém roce se společnosti
podařilo realizovat projekt záchrany renesančních a barokních
omítek západního průčelí hradu včetně obnovy slunečních hodin.
Cílem majitelů je nejen zachránit ledečský hrad, ale rovněž obnovit
jeho majestátný vzhled a navrátit jej do společnosti významných
šlechtických hradů v České republice
2. místo: počet hlasů: 279
Akce: Třešť – Obnova historické budovy sýpky za účelem
prezentace Muzea Tesla
Ocenění pro: Historický radioklub československý, z. s.
Objekt sýpky z roku 1936 byl užíván k uskladnění obilovin až
do 80. let 20. století. Po skončení užívání objekt postupně chátral
a v tomto stavu jej na jaře v roce 2003 zakoupil Historický radioklub
československý, z. s., který si vytýčil za cíl vybudovat v něm
muzeum výrobků koncernu TESLA. Postupně se sýpka dočkala nové

 Tereza Prokešová,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 295, e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je největším
festivalem autorského dokumentu ve střední a východní Evropě.
Upozorňuje na dokumentární filmy se sociálně důležitými tématy,
ale zároveň inovativním stylem a obrazovou podobou prohlubuje
jejich reflexi a navzájem je konfrontuje. Jihlavský festival provází
intenzivní atmosféra, inspirativní diskuse s tvůrci a plné kinosály.
3. místo: počet hlasů: 296
Akce: Divadelní představení Jak utopit doktora Mráčka / Nové
Město na Moravě
Ocenění pro: Domácí hospic Vysočina, o. p. s.
Benefiční představení OCHOTNÍKŮ Z NOVOMĚSTSKA pro
Domácí hospic Vysočina. Nápad podpořit hospicovou péči tímto
způsobem se zrodil v hlavě jedné ze členek souboru, která je zároveň
ve společnosti zaměstnána. Posláním domácí hospicové péče je
všestranná podpora a pomoc vážně nemocným osobám v konečném
stadiu nemoci a také rodinám a jednotlivcům, kteří se rozhodli
pečovat o vážně nemocnou blízkou osobu v domácím prostředí.
střešní krytiny, byly obnoveny shnilé dřevěné vnitřní konstrukce,
opravena štuková fasáda i vstupní vrata a okna, všechno s respektem
k historickému vzhledu budovy. Chybějící okna ve věži budovy i ve
zděné části byla nahrazena replikami, objekt byl nově odkanalizován
a odizolován. Posledním důležitým počinem byla úprava okolí
budovy. Práce na zvelebování samotné sýpky a jejího prostranství
však ještě zdaleka nejsou u konce.
3. místo: počet hlasů: 250
Akce: Havlíčkův Brod – Vytvoření modelu historického centra
města studenty SPŠS
Ocenění pro: Střední průmyslovou školu stavební akademika
Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
Dne 20. července 2016 byl veřejnosti slavnostně představen model
historického centra Havlíčkova Brodu, který vytvářeli učitelé a žáci
stavební školy po dobu deseti let. Maketa zachycuje stav města po druhé
světové válce ještě před zásadní asanací centra v 70. letech minulého
století. Během vlastní práce a přípravy se na modelu vystřídalo přibližně
50 žáků školy. Žáci pracovali ve dvou skupinách. První skupina
vytvářela model počítačový a druhá skupina potom model fyzický,
jenž je dnes k vidění v prostorách Staré radnice v Havlíčkově Brodě.
Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti se v současné době připravuje
plán na možné pokračování a rozšíření modelu.
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA
ZLATÁ JEØABINA – CENA KRAJE VYSOÈINA
ZA KULTURNÍ POÈIN ROKU 2016
ZLATÁ JEŘABINA – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku se vyhlašuje ve dvou kategoriích:
Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Cílem ankety Zlatá jeřabina je propagovat kulturní
dění v našem regionu a upozornit na úsilí, s nímž je pečováno o bohaté dědictví kraje.
Výsledky ankety Zlatá jeøabina 2016 v kategorii:

Výsledky ankety Zlatá jeøabina 2016 v kategorii:

1. Den dìtské vietnamské kultury / Jihlava
2. 20. Mezinárodní festival dokumentárních filmù
JI.HLAVA / Jihlava
3. Divadelní pøedstavení Jak utopit doktora
Mráèka / Nové Mìsto na Moravì
4. Mìøínský živý betlém / Mìøín
5. Desátý roèník Hudebních slavnostní Vladimíra
Reiského de Dubnic na zámku ve Vilémovì /
Vilémov
6. Nultá generace / Jihlava
7. Dny otevøených zahrad 2016 / Žïár nad Sázavou
8. Noèní prohlídky hradu Lipnice / Lipnice nad
Sázavou
9. Folkové prázdniny 2016 / Námìšť nad Oslavou
10. Brtfest 2016 / Brtnice
11. Svatomartinské slavnosti Tøebíè / Tøebíè
12. Den otevøených dveøí na velkomeziøíèské
Katovnì / Velké Meziøíèí
13. Dýòový svìt na Statku u Pipkù / Nová Ves
u Leštiny
14. Veèerníèkùv pohádkový les / Jemnice
15. Rozmarné léto aneb 40. výroèí založení
Divadelního souboru Stonaøov / Stonaøov
16. III. Pohár motorových dvoukolek / Hrad Kámen
17.–18. Divadlo T.E.J.P. na Historických slavnostech
v Telèi / Telè
17.–18. Retro závod Mezi dvìma branami / Telè
19. Historická slavnost Barchan / Jemnice
20. Oživený zámek 2016 – William Shakespeare
vìènì živý / Námìšť nad Oslavou
21. Vìda v muzeu / Humpolec
22.–23. Folklorní festival SETKÁNÍ NA
PODHORÁCKU / Velká Bíteš
22.–23. Pelhøimov – mìsto rekordù (26. roèník) /
Pelhøimov
24. Senior klub – Vánoèní veèer / Jihlava
25. Koncerty duchovní hudby / Støítež u Jihlavy
26. Karel Havlíèek Borovský – první veøejná projekce
hraného dokumentu / Havlíèkùv Brod
27. XIV. Polenský hudební podzim / Polná
28. Jihlavský havíøský prùvod / Jihlava
29. Slámování 2016 / Èervená Øeèice
30. Adventní koncerty v Mladých Bøíštích / Mladé
Bøíštì

1. Postupná obnova a záchrana hradu / Ledeè nad Sázavou
2. Obnova historické budovy sýpky za úèelem prezentace
Muzea Tesla / Tøešť
3. Vytvoøení modelu historického centra mìsta studenty
SPŠS / Havlíèkùv Brod
4. Obnova krovu a støešního pláštì vìže kostela sv. Jakuba
Vìtšího / Brtnice
5. Restaurování chórových lavic v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie / Žïár nad Sázavou
6. Restaurování hlavního oltáøe v kostele sv. Mikuláše /
Èastrov
7. Rekonstrukce kulturního domu (bývalé sokolovny) / Mìøín
8. Spolek Hoøepnicko – Mapování køížkù a drobných staveb
v okolí Hoøepníku / Hoøepník
9. Postupná obnova zámku / Libice nad Doubravou
10.–11. Zmizelé Nové Mìsto (procházka novomìstskými
ulicemi), publikace / Nové Mìsto na Moravì
10.–11. Rekonstrukce secesní vily Marie Karas (Jana
Masaryka 4) / Jihlava
12. Restaurování sousoší sv. Rodiny / Telè
13. Postupná obnova zámku / Jemnice
14. Celková revitalizace areálu høbitova / Pohled
15. Postupná obnova zámku / Moravské Budìjovice
16. Celková obnova zvonièky / Lavièky (Závist)
17.–18. Ve starých humpoleckých ulièkách (publikace) /
Humpolec
17.–18. Restaurování sloupu se sousoším Nejsvìtìjší Trojice
(tzv. morového sloupu) / Žïár nad Sázavou
19. Restaurování sochy sv. Floriána / Lesonice
20. Obnova støešního pláštì kostela sv. Jana Nepomuckého /
Litohoø
21. Restaurování soch svìtcù (sv. Františka z Pauly a sv. Jana
Nepomuckého) / Hrotovice
22. Obnova vnìjšího pláštì kostela sv. Františka Serafínského /
Golèùv Jeníkov
23. Postupná obnova zámku / Svìtlá nad Sázavou
24. Obnova støechy staré radnice (Horácké muzeum) / Nové
Mìsto na Moravì
25. Restaurování sochy Ukøižovaného Krista / Polná
26. Obnova døevìného køíže v Komorovicích a péèe o drobné
památky v krajinì / OS Zelené srdce, z. s.
27. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého / Vysoké
28. Postupná obnova kaple sv. Antonína Paduánského /
Kraborovice (Úhrov)
29. Obnova schodištì ke kostelu Šimona a Judy / Strážek
30. Obnova fasády radnice / Jaromìøice nad Rokytnou

Kulturní aktivita

Péèe o kulturní dìdictví

Připravil Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
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PŘI AKCI ČISTÁ VYSOČINA SE UKLIDILO
O 136 KM VÍCE SILNIC NEŽ VLONI
V letošním roce se při akci
Čistá Vysočina, která je realizována v rámci projek t u
Zdravý Kraj Vysočina a místní
Agenda 21, podařilo zbavit přírodu odpadků z okolí celkem
2 850 km silnic. Jednalo se jak
o místní a soukromé komunikace, tak i o silnice I., II. a III.
třídy, z jejichž krajnic odpadky
zdarma v rámci akce sváží
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny. Data jsou každoročně
získávána z mapy, do které jsou
průběžně pomocí aplikace GIS
zaznačovány úseky, jež dobrovolníci uvedou při přihlášení.
„Už devátý ročník této tradiční akce, kterou pořádá Kraj
Vysočina, letos přilákal více
než 22 tisíc lidí, což je stejný
počet jako v loňském roce. Uklí-

zeli jednotlivci, školy, obce,
komerční firmy, sbory dobrovolných hasičů, ale například
i turisté nebo rodinná centra,“
uvedl Martin Hyský, radní pro
oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního
prostředí.
V letošním roce se podařilo
uklidit o 136 km komunikací více
než vloni. Na čistší okolí silnic
se mohou těšit řidiči především
na Havlíčkobrodsku a Žďársku.
„I přes nepřízeň počasí – neboť
také ve druhé polovině dubna
nebyly výjimkou sněhové srážky
a teploty lehce nad nulou – vyrazily do terénu tisíce lidí, kteří přispěli svou osobní účastí ke zlepšení našeho společného životního
prostředí. Velké poděkování patří
ještě jednou všem účastníkům

i kontaktním osobám na pověřených obcích, spolku Život 99 –
Jihlava a pracovníkům KSÚS za
spolupráci při organizaci,“ dodal
Martin Hyský.
Dobrovolní sběrači také vyčistili
některé vodní toky v kraji. Na
loďkách projeli celkem 82,5 km
toku řeky Sázavy a 22,6 km
toku řeky Oslavy. Údaje o počtu
Okres

svezených tun odpadků budou
k dispozici na přelomu května
a června. Vloni bylo sesbíráno
v rámci akce Čistá Vysočina
více než sto tun odpadků.
 Petr Holý,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 538,
e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz
Silnice (km)

Průměr

krajská

obecní

ostatní

Havlíčkův Brod

521,0

152,0

11,9

684,9

Jihlava

335,3

196,1

24,4

555,8

Pelhřimov

273,7

71,0

2,0

346,7

Třebíč

469,0

115,6

2,4

587,0

Žďár nad Sázavou

479,6

175,7

19,6

674,9

2 078,6

710,4

60,3

2 849,3

Kraj Vysočina

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČNOU
KRAJSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V TŘEŠTI
A ČERNOVICÍCH JAKO JEDEN SUBJEKT
Zastupitelstvo Kraje Vysočina v květnu rozhodlo o sloučení
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
a Odborného učiliště a Praktické školy Černovice v jednu příspěvkovou organizaci. Stane se tak k 1. červenci 2017. Důvodem
pro tuto organizační změnu je snaha Kraje Vysočina o řešení
dlouhodoběji neobsazené pozice ředitele na střední škole
v Třešti. Podle krajské radní pro oblast školství Jany Fialové
se zřizovatel rozhodoval mezi třemi navrženými alternativami,
přičemž sloučení škol s odborným zaměřením vyšlo z návrhů
jednoznačně nejlépe.
Ke sloučení škol dojde k 1. červenci 2017 z důvodu jednoduššího
přechodu všech agend kopírujících organizaci školního roku.

„O záměru sloučení obou krajem zřizovaných krajských škol
byly s předstihem informovány i samosprávy sídelních měst,
důvody Kraje Vysočina chápou a s navrženými kroky souhlasily,“
informovala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže
a sportu Jana Fialová. Škola bude v novém školním roce nabízet
stejnou oborovou nabídku jako dosud, organizační změna se až na
sloučený post ředitele nedotkne žádných dosud zaběhlých činností.
Nově bude sloučenou školu navštěvovat cca 400 žáků a žákyň.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

RADIAČNÍ BEZPEČNOST V KRAJI VYSOČINA
NECHTE SI BEZPLATNĚ ZMĚŘIT RADON VE SVÉM DOMĚ!

Na území Kraje Vysočina byla
nedávno dokončena kompletní
výměna měřicích stanic v rámci
celostátní Radiační monitorovací sítě. Původní měřicí stanice rozmístěné od dubna 1986
v návaznosti na jadernou havárii v Černobylu byly vyměněny

za nové, moderní a plně automatické. Modernizace stála
téměř 20 milionů korun. Na
Vysočině je v současné době
umístěno šest měřicích stanic,
a to u Dukovan, v Kostelní
Myslové u Telče, v jihlavské
ZOO, ve Svratouchu, v Přiby-

slavi na letišti a v Košeticích
u Pelhřimova.
Základním systémem, který
umožňuje průběžné sledování
radiační situace na území České
republiky, je síť včasného zjištění (SVZ), doplněná v okolí
jaderných elektráren Dukovany

a Temelín o teledozimetricé
systémy (TDS). Zařízení SVZ
a TDS umožňují kontinuální
měření PFDE (příkon fotonového dávkového ekvivalentu) na 135 místech na území
ČR (z toho 51 míst patří do
sítí TDS bezprostředně kolem
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jaderných elektráren a 15 míst
v okolí jaderných elektráren).
Měřicí místa SVZ jsou vybavena detekční jednotkou, která
je většinou umístěna na volném
prostranství s přírodním povrchem a v dostatečné vzdálenosti
od budov, stromů a podobných
útvarů, které by mohly stíněním
ovlivňovat kvalitu měření. Čidla
(detektory) jsou umístěna na
stojanu v úchytu tak, aby geometrický střed měřicího objemu
detektoru byl ve výši jednoho
metru nad úrovní terénu. Každá
detekční jednotka většinou
obsahuje dva detektory s různým rozsahem měření veličiny
PFDE. Lze tak měřit příkon dávkového ekvivalentu v rozsahu
desítek nSv/h až jednotek Sv/h.
(sievertů za hodinu).
Vybraná měřicí místa SVZ jsou
navíc vybavena spektrome-
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try pro zjišťování jednotlivých
radionuklidů v okolním prostředí nebo přístroji pro sledování
a předávání informací o aktuální
meteorologické situaci.
Cílem měření je signalizace
a zaregistrování významných
odchylek sledované veličiny
PFDE od hodnot způsobených
především kosmickým zářením a přírodními radionuklidy,
a tedy takzvaným přírodním
pozadím.
Ho d n o t y r a d i a č n í z á t ě ž e
v ovzduší zjištěné měřicími
stanicemi jak po havárii jaderné
elektrárny v Černobylu, tak
po havárii jaderné elektrárny
ve Fukušimě v roce 2011, byly
krátkodobě zvýšené, avšak
nebyly pro obyvatelstvo v kraji
nebezpečné.
Na druhou stranu však obyvatelstvo Vysočiny téměř vůbec

neřeší následky nezjišťování
(nemonitorování) a nesnižování nadměrné radiační zátěže
z přírodních radionuklidů,
zejména radonu, v ovzduší
svého byd len í, ve k terém
p obý vá d lou ho d ob ě, a t o
řádově desítky let.
Zatímco po havárii v Černobylu činila krátkodobě průměrná radioaktivita zjištěná
průzkumem v těle osob 800 Bq
(becguerelů) (systém MonRas
– monitorování radiační situace), pohybuje se průměrná
objemová aktivita radonu v obydlích v našem kraji, zejména
v okresech Třebíč a Žďár nad
Sázavou, způsobující rakovinu
plic, řádově v několika tisících
Bq/m3. Pro zajímavost – referenční hodnota objemové aktivity radonu v současnosti činí
300 Bq/m3.

Protože se jedná o vážnou problematiku, je správné připomenout, že na snížení této nadměrné radiační zátěže obyvatel
stát přes krajské úřady poskytuje
už od roku 1991 nemalou dotaci
a bezplatný monitoring radonu.
V případě zájmu o bezplatný
monitoring radonu nebo o dotaci
se obraťte na kontaktní osobu
Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Jaroslava
Šmejkala, e-mail: smejkal.j@
kr-vysocina.cz; tel.: 564 602 520.
Zdroj: www.sujb.cz – aplikace
MonRas
 Jaroslav Šmejkal,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 520,
e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

SENIOŘI, ČTĚTE!
Od začátku letošního roku do 10. května evidují policisté v Kraji
Vysočina jedenáct případů, kdy se pachatelům podařilo okrást
seniory. Za kalendářní rok 2016 policisté těchto skutků v našem
kraji zaznamenali na padesát. Pachatelé se přitom snaží vylákat
peníze od starších lidí různými způsoby. V poslední době je velmi
častá legenda o vrácení různých přeplatků za dodávky elektřiny,
vody nebo plynu. Způsobů, jak se zloději mohou dostat do bytů
a rodinných domků, je více. Podvodníci se vydávají například
za pracovníky různých energetických společností. Poškozenému
uvedou, že na jeho odběrném místě je evidován nedoplatek za
odebraný plyn, elektřinu či vodu, a požadují po něm, aby zaplatil,
s výhružkou odpojení energií. Senioři většinou pod tímto nátlakem
požadovaný finanční obnos zaplatí.
Je třeba, aby si lidé uvědomili, že komunikace mezi energetickou
společností a zákazníkem probíhá v dnešní době písemnou formou
prostřednictvím České pošty. Může se samozřejmě stát, že nedojde k zaplacení zálohy za odebrané energie ze strany zákazníka.
V tomto případě zákazník dostane poštou upomínku, případně
další, kde je již upozorněn na možnost odpojení od dodávek energií. Rozhodně za zákazníky ale nechodí žádný pracovník těchto
firem s tím, že by vybíral nedoplatky nebo vracel přeplatky za
odebrané energie.
Pachatelé se především pod výše uvedenými legendami snaží
dostat do bytu či domu oběti. Jakmile se podvodník dostane do
bytových prostor, tak velmi rychle lokalizuje prostor, kde má
senior uloženy své úspory, a následně je odcizí. Pro tento případ
policisté doporučují nemít doma velké finanční obnosy a samozřejmě nikoho cizího si do bytu ani do domu nepouštět. Bylo by
dobré, kdyby každý senior měl ve svém mobilním telefonu uložené
číslo například na starostu obce, své dospělé děti a na Policii České

republiky. V případě, že dojde k takové situaci, kdy u dveří stojí
neznámý člověk a chce se dostat pod nějakou záminkou do bytu,
může senior zavolat přímo těmto osobám a požádat je o pomoc
nebo alespoň o radu.
Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu
k cizím lidem nebo k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit
jejich totožnost, více obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře
domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je.
V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů
a při každém opuštění domu by za sebou měli uzamknout dveře.
Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá je o půjčení peněz,
měl by si senior tuto informaci vždy ještě před předáním hotovosti
osobně ověřit. Je také vhodné trvat na předání peněz přímo tomu
člověku, který o půjčku požádal. Vydání peněz neznámé osobě
s sebou totiž nese velké riziko.
Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou velmi dobře připravení
a budou o krok před vámi. Dokážou velmi rychle reagovat i na
nečekané situace, nevypadají většinou na první pohled podezřele,
mají příjemné vystupování, jsou komunikativní, milí, slušně oblečení a působí dobrým a seriózním dojmem.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Kancelář ředitele
Oddělení tisku a prevence
 nprap. David Linhart
vrchní inspektor
tel.: 974 261 208
mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz
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PROJEĎTE SI VYSOČINU KŘÍŽEM KRÁŽEM NA KOLE
Šlápněte do pedálů na Vysočině a vydejte se na osmidenní cyklistické putování s názvem Křížem krážem Vysočinou na kole
2017. Letošní jubilejní desátý ročník, který opět připravuje příspěvková organizace Kraje Vysočina Vysočina Tourism, se uskuteční
ve dnech 7.–14. července. Akci společně odstartujeme v pátek
7. července z Masarykova náměstí v Jihlavě v 9.30 hod. a během
následujících dnů se skrz Vysočinu přesuneme až do Dalešického
pivovaru. Je čistě na vás, zda se vydáte pouze na některé úseky,
nebo se pokusíte zdolat celou trasu, a najet tak až 460 km. Zajištěno
je doprovodné vozidlo, které cyklistům poskytuje zázemí během
cesty. Těšit se navíc můžete na doprovodný program i soutěže.
Akce se koná za finanční podpory Skupiny ČEZ. Podrobný rozpis
etap a další informace najdete na www.vysocinounakole.cz. Mapka
celého putování je k dispozici pod tímto odkazem: https://drive.
google.com/open?id=1WnGUTR8pOGzGn4nXAmM4kHjXgig&usp=sharing.

1. etapa – pátek
7. července: Jihlava–Telč
(53 km)
2. etapa – sobota
8. července: Telč–Pelhřimov
(58 km)
3. etapa – neděle
9. července: Pelhřimov–Humpolec (52 km)
4. etapa – pondělí
10. července: Humpolec –
Havlíčkův Brod (50 km)
5. etapa – úterý
11. července: Havlíčkův Brod
– Nové Město na Moravě
(60 km)

6. etapa – středa
12. července: Nové Město na
Moravě – Žďár nad Sázavou
(55 km)
7. etapa – čtvrtek
13. července: Žďár nad Sázavou – Třebíč (55 km)
8. etapa – pátek
14. července: Třebíč–Dalešice
(53 km)
 Klára Čechová,
Vysočina Tourism, p. o.,
tel.: 731 597 613, e-mail: klara.
cechova@vysocinatourism.cz

VYSOČINOU NA KOLE S MOBILNÍ APLIKACÍ
Rádi poznáváte přírodu, místa i památky ze sedla kola, ale ne vždy
si víte rady s plánováním cesty, která by zaujala celou rodinu?
Přesně pro vás je určená nová aplikace Cyklovýlety po Vysočině,
jež cyklistům přibližuje krásy tohoto jedinečného kraje. Aplikace
přináší čtyřicet tipů na cyklovýlety, které přehledně dělí podle
okresů, trasy, popisuje jejich povrch i náročnost, udává vzdálenost, doporučuje typ kola, ale najdete v ní i kontakty na turistická
informační centra. Každý výlet je zakreslený v mapě, kde cyklisté
díky turistické vrstvě uvidí i zajímavosti a turistické cíle v blízkosti
místa, v němž se pohybují.
Praktickou novinku, která funguje na Androidu a iOS, připravil
cykloordinátor Kraje Vysočina Petr Stejskal ve spolupráci s krajskou
příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, která ji odtajnila na přelomu března a dubna na veletrhu For Bikes v pražských Letňanech.
Malebnou krajinu Vysočiny protíná hustá síť značených cykloturistických tras, jež poskytují neopakovatelné zážitky jak milovníkům
přírody, tak i zájemcům o unikátní památky. Trasy, které nová aplikace doporučuje, vedou po lesních cestách, málo frekventovaných
silničkách, údolími, okolím vodních nádrží nebo po hrázích rybníků.
Zdatnější sportovci dají přednost náročnějším terénům Žďárských
a Jihlavských vrchů, rodiny s dětmi využijí trasy vedené údolími
a po mírnějších táhlých svazích s nádhernými výhledy. Cyklisté se
prostřednictvím nové aplikace Cyklovýlety po Vysočině seznámí
s chráněnými územími a památkami lidového stavitelství, navštíví
půvabná městečka s řadou stavebních památek, objeví místa spjatá

s významnými osobnostmi a každý se může potěšit pohledem na
krajinu z romantických vyhlídek nebo několika rozhleden.
Například na Havlíčkobrodsku cyklistům aplikace doporučí okruh
v okolí Lipnice nad Sázavou, který zahrnuje nejen tamější hrad, ale
také zámek ve Světlé nad Sázavou nebo Michalův statek v Pohledi.
Žďársko mimo jiné zastupuje trasa z Bystřice nad Pernštejnem
k Vírské přehradě či jižní část Žďárských vrchů. Na Jihlavsku
můžeme vyrazit z Telče do Želetavy nebo z krajského města do
Polné. S cyklistickou helmou po dvou kolech můžeme odhalit krásy
Pacovska či se z Humpolce vydat po stopách osobností a na Třebíčsku na nás čeká malebné údolí Oslavy, přírodní park Třebíčsko
nebo okolí vodní nádrže Dalešice.
Tipy na cyklovýlety po
Vysočině přímo do telefonu
(iOS)
Inspirujte se novou aplikací
cyklovýletů
(Google Play)
 Monika Brothánková,
Vysočina Tourism p. o.,
tel.: 734 362 801,
e-mail: monika.brothankova@vysocinatourism.cz

VYSOČINA MÁ SVÉ BAROKNÍ PERLY

Letošní Rok baroka připomínají
na Vysočině významné akce.
V našem kraji je baroko spojeno

především s osobností celosvětově uznávaného architekta Jana
Blažeje Santiniho-Aichela, který
se proslavil Poutním kostelem sv.
Jana Nepomuckého na Zelené
hoře ve Žďáře nad Sázavou,
do nějž Santini zakomponoval
pětkovou symboliku na základě
legendy o Janu Nepomuckém.

Další Santiniho stavbu najdou
zájemci v Obyčtově, který se
pyšní Kostelem Navštívení
Panny Marie s raritou – takzvaným želvím půdorysem,
přičemž želva je symbolem
stálosti ve víře. V obci Zvole
vzdálené od Žďáru 23 kilometrů
je kostel s půdorysem řeckého

kříže zasvěcený sv. Václavovi,
kde Santini prováděl přestavbu,
a cesta po stopách významného
architekta vede až do městečka
Bobrová, v níž Santini původně
románskou loď kostela proměnil
na presbytář s hlavním oltářem
a změnil orientaci celé stavby
na západ. K významným dílům
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K významným dílům stavebního mistra patří i Klášterní
kostel Narození Panny Marie
v Želivě. Jeho prohlídku navíc
můžete spojit s návštěvou zdejšího pivovaru.
Barokních skovstů je na Vysočině celá řada. Za návštěvu rozhodně stojí Státní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo
Děkanský kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Polné. V původní
barokní podobě se zachovalo
východní křídlo zámku ve Světlé
nad Sázavou, představitelem
baroka jsou také zámek Budišov,
Premonstrátský klášter s kostelem sv. Petra a Pavla v Nové Říši
či jezuitský klášter s Kostelem
sv. Ignáce z Loyoly v Jihlavě.
Barokní mosty zdobí například
Žďár nad Sázavou, Náměšť nad
Oslavou nebo Brtnici a z dob
baroka je i Zadní synagoga
v Třebíči, která je součástí židovské čtvrti – památky zapsané na
seznam UNESCO.
Barokní dobu připomíná také
další osobnost významně spjatá
s Vysočinou. Skladatel a houslista Jan Václav Stamic, rodák
z Havlíčkova Brodu, je považavaný za nejlepšího dirigenta
své doby.
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Organizace Vysočina Tourism
př ipravila k Rok u ba roka
v našem kraji webové stránky
www.baroknivysocina.cz, na
kter ých najdete infor mace
o barokních památkách, fotogalerii, tipy na výlety a také
seznam akcí spojených s barokem, jež na Vysočině můžete
navštívit.
 Monika Brothánková,
Vysočina Tourism p. o.,
tel.: 734 362 801, e-mail:
monika.brothankova@vysocinatourism.cz

Mobilní aplikace
Turistický průvodce
po Vysočině

Akce s barokní tematikou v roce 2017
Stamicovy slavnosti
– Havlíčkův Brod
7. dubna – 14. června
www.stamic.cz
XXII. Mezinárodní
hudební festival 13 měst
– Concentus Moraviae
3.–28. června
www.concentus-moraviae.cz
SANTINIHO barokní
slavnosti – Humpolec,
Želiv, Horní Bobrová,
Zvole, Žďár nad Sázavou,
Obyčtov
28. května – 1. října
www.santini.cz
Den slavnosti baroka
– Zámek Světlá nad Sázavou
1. července
www.zameksvetla.cz
Oživené židovské město
doby barokní – Třebíč
14.–16. července
www.samajim.eu
Mezinárodní hudební
festival Petra Dvorského
– Jaroměřice nad Rokytnou
5.–19. srpna
www.arskoncert.cz

Mezinárodní hudební
festival Václav Hudeček
a jeho hosté – Moravské
Budějovice
18.–20. srpna
www.festival-hudecek.cz
Historické slavnosti
Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna
aneb Snoubení renesance
s barokem – Telč
18.–19. srpna
www.telc.eu
Barokní kratochvíle na
Zámku Chotěboř
2. září
www.cekus.eu
Barokní nocturno – Telč
8. září
www.telc.eu
Pelhřimovské baroko
– Pelhřimov
aktivity celé léto,
závěrečná konference
12.–13. říjen
www.muzeumpe.cz
Barokní malba – Havlíčkův Brod
14. prosince 2017 –
4. února 2018
www.galeriehb.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Národní parky
V částce 44/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 20. 4. 2017 byl pod
č. 123 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.
Cílem novely zákona je souhrnná úprava národních parků,
kterou se nově vyhlásí národní
parky zřízené v roce 1991
nařízením vlády (Národní
park Šumava, Krkonošský
národní park a Národní park
Podyjí) a v roce 1999 zákonem
(Národní park České Švýcarsko). Novela zákona prohlašuje dlouhodobé cíle národních parků (zachování nebo
postupná obnova přirozených

ekosystémů) a jejich poslání
(včetně trvale udržitelného
rozvoje a k přírodě šetrnému
turistickému využití).
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 6. 2017 (část 1. 1. 2018).
Maturity
V částce 43/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 4. 2017 byla pod
č. 118 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška
č. 47/2005 Sb., o ukončování
vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o
ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
28. 4. 2017.

Seznam zboží s regulovanými
cenami
V částce 47/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 28. 4. 2017 bylo
pod č. 134 publikováno sdělení
Ministerstva financí o vydání
výměru MF č. 02/2017, kterým
se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017.
Výměr je publikován v Cenovém věstníku, částka 3/2017,
ze dne 31. března 2017 a nabyl
účinnosti dne 1. dubna 2017.
Tkáně a buňky
V částce 48/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 2. 5. 2017 byl pod
č. 136 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 296/2008 Sb.,

o zajištění jakosti a bezpečnosti
lidských tkání a buněk určených
k použití u člověka a o změně
souvisejících zákonů (zákon
o lidských tkáních a buňkách),
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
17. 5. 2017.
Náhradní doprava na dráze
V částce 42/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 4. 2017 byla pod
č. 116 publikována vyhláška
o nákladech a úsporách přímo
souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní
dopravu.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
28. 4. 2017.
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Pravidla trhu s elektřinou
V částce 45/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 24. 4. 2017 byla pod
č. 127 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech
trhu s elektřinou.

ZPRAVODAJ
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 6. 2017.
Dráhy
V částce 42/2017 Sbírky zákonů vydané dne 13. 4. 2017
byla pod č. 117 publikována

vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou
se vydává stavební a technický
řád drah, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 28. 4. 2017.
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 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. 3/2017 konaného dne 9. 5. 2017
Usnesení 0170/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0171/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Pavla
Janouška a Mgr. et Mgr. Bohumilu Kobrlovou ověřovateli zápisu ze
zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2017.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0172/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0173/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0174/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, dotaci obcím v celkové výši 4 706 000 Kč
za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí dle materiálu
ZK-03-2017-04, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-03-2017-04, př. 3, schvaluje * rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS,
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, o částku 26 000 Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku
26 000 Kč * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana
a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, spočívající ve
zvýšení běžných výdajů o částku 380 000 Kč při současném snížení
ostatních výdajů (ÚZ 00150) o částku 380 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0175/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0176/03/2017/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 zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město
na Moravě, příspěvkové organizace, termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0177/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
uzavřít dodatek ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na pořízení
vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfúziologie
včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení dle materiálu
ZK-03-2017-07, př. 1 * uzavřít dodatek ke Smlouvě o zápůjčce ke
krytí výdajů na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních
jednotek dle materiálu ZK-03-2017-07, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov,
příspěvkové organizace, termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0178/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období
leden–březen 2017.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 31. května 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0179/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem díly „c“ o výměře 11 m2, „h“+ „l“ o výměře 5 m2,
„f“ o výměře 28 m2, „e“ o výměře 6 m2, oddělené z pozemku par.
č. 1370/1, díly „a“ o výměře 1 m2, „b“ o výměře 1 m2 a „d“ o výměře
7 m2, oddělené z pozemku par. č. 84, a pozemek nově označený par.
č. 1370/10 o výměře 26 m2, oddělený z pozemku par. č. 1370/1, vše
podle geometrického plánu č. 1053-15/2016 v k. ú. a obci Měřín
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín, schvaluje
Dodatek č. 1546 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2017-09,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0180/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2554/7 o výměře 669 m2, oddělený
geometrickým plánem č. 766-21/2016 z pozemku par. č. 2554/1
v k. ú. a obci Mrákotín, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
městyse Mrákotín, schvaluje Dodatek č. 1547 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2017-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 6/2017

ZPRAVODAJ

Usnesení 0181/03/2017/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. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0182/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2017-12, př. 1,
z vlastnictví obce Zvolenovice a městyse Nová Říše do vlastnictví
Kraje Vysočina * nabýt úplatně pozemky v rozsahu a cenu dle materiálů ZK-03-2017-12, př. 2, a ZK-03-2017-12, př. 3, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy
do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0183/03/2017/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. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0184/03/2017/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. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0185/03/2017/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. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0186/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1549 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2017-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0187/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem díl „a“ o výměře 302 m2, oddělený z pozemku par.
č. 793/1 v k. ú. a obci Rybné dle GP č. 154-70/2016, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné, schvaluje Dodatek č. 1550
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2017-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0188/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky dle GP č. 83-7412/2015 v k. ú. Ořechov
u Telče, a to: par. č. 545/69 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 7 m2 (oddělené z pozemku par. č. 545/1 a 545/34) a par.
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č. 545/72 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 192 m2,
par. č. 545/73 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 270 m2,
par. č. 545/77 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m2,
par. č. 545/78 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 72 m2
(oddělené z pozemku par. č. 545/1), z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Ořechov, schvaluje Dodatek č. 1551 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2017-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0189/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* dodatek 1552 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2017-19,
př. 1 * dodatek 1553 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2017-19,
př. 2 * dodatek 1554 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2017-19, př. 3
* dodatek 1555 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2017-19, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0190/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2017-20, př. 1,
z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0191/03/2017/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. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0192/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit
usnesení 0102/02/2017/ZK tak, že materiál ZK-02-2017-26, př. 1, se
nahrazuje materiálem ZK-03-2017-23, př. 1, a ZK-03-2017-23, př. 1a.
odpovědnost: OM, termín: 30. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0193/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Brtnička
v rozsahu dle materiálu ZK-03-2017-25 př. 1, od vlastníků aktuálně
evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv
za cenu 100 Kč/m2 * nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina
pozemky v k. ú. Brtnička v rozsahu dle materiálu ZK-03-2017-25,
př. 2, z vlastnictví obce Brtnička se sídlem Brtnička č. 10, 675 27,
IČ: 00376396, schvaluje dodatek č. 1558 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2017-25, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0194/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 884/11 o výměře 138 m2 v k. ú.
a obci Horní Rápotice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
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obce Horní Rápotice, schvaluje Dodatek č. 1559 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2017-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0195/03/2017/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. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0196/03/2017/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: OM, termín: 30. června 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0197/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch
Klubu českých turistů se sídlem Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha,
IČ: 00505609, ve výši 220 000 Kč dle materiálu ZK-03-2017-27, př. 2
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2017-27, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0198/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK-032017-28, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli
turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2017-28, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0199/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova
kulturních památek, v souladu se zásadami žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-03-2017-29, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
se žadateli dle materiálu ZK-03-2017-29, př. 3 * neposkytnout
dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních
památek, v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu
ZK-03-2017-29, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0200/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná
území 2017 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2017-30, př.
1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-032017-30, př. 3 * neposkytnout dotace v rámci grantového programu
Památkově chráněná území 2017 žadatelům uvedeným v materiálu
ZK-03-2017-30, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0201/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova
kulturních památek, v souladu se zásadami žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-03-2017-31, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
se žadateli dle materiálu ZK-03-2017-31, př. 2.
odpovědnost: odbor kultura, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0202/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje Ceny
Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 dle materiálu ZK-032017-32, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0203/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava
a cykloturistika 2017 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-201733, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu
ZK-03-2017-33, př. 3 * neposkytnout dotace v rámci grantového
programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017 žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-03-2017-33, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0204/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace obsažené v materiálu ZK-03-2017-34.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0205/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby)
a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu dle materiálu ZK-03-2017-35, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0206/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 – Ostatní služby
a činnosti v oblasti sociální péče, ve výši 3 500 000 Kč na realizaci
pilotního projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče dle
materiálu ZK-03-2017-36, př. 1 * uzavřít smlouvy o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-03-2017-36, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0207/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení
č. 0044/01/2017/ZK tak, že materiál ZK-01-2017-20, př. 1, bude
nahrazen materiálem ZK-03-2017-37, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0208/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje nepovoluje
rozložení úhrady pokuty uložené dopravci Autodoprava Chochola, s.
r. o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 24288136,
rozhodnutím č. j. KUJI 11822/2017, ODSH 88/2017 Kas, ze dne 9.
2. 2017 ve výši 100 000 Kč na splátky.
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odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0209/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1560 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2017-39, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0210/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku
2016 v celkové výši 2 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017,
kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná
činnost – podpora sportu, na poskytnutí daru FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., IČ: 26217350 * poskytnout dar ve výši 2 000 000 Kč
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01
Jihlava, IČ: 26217350, dle materiálu ZK-03-2017-40, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0211/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-03-2017-41, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům na projekt
a ve výši dle materiálu ZK-03-2017-41, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy dle materiálu ZK-03-2017-41, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0212/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2017-42, př. 1 * Dodatek č. 7 Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš dle materiálu ZK-03-2017-42, př. 2 *
Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
dle materiálu ZK-03-2017-42, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0213/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení
žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016 v celkové výši 1 216 993 Kč organizacím
uvedeným v materiálu ZK-03-2017-43, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: květen 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0214/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-03-2017-44, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu
ZK-03-2017-44, př. 2 * neposkytnout dotaci subjektům na projekt
a ve výši dle materiálu ZK-03-2017-44, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0215/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat
projekt CODES organizace Vysočiny Education, školského zařízení

strana 15

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb
školám, příspěvkové organizace, do výše 4 000 000 Kč (spolufinancování do výše 914 000 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace
schválí projektový záměr CODES.
odpovědnost: OŠMS, termín: 15. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0216/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy, o částku 2 200 000 Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku
2 200 000 Kč určenou na finanční zajištění pokračování projektu
Postav si svůj traktor.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0217/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat
projekt Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř Výzva 33 IROP – Vybavení centra
moderních technologií dle materiálu ZK-03-2017-47, př. 2, do výše
1 430 197 Kč (z toho spolufinancování 46 120 Kč) za podmínky, že
poskytovatel dotace projektový záměr schválí.
odpovědnost: OŠMS, OM, OI, termín: 15. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0218/03/2017/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-03-2017-48, př. 1, a právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují
obce, dle materiálu ZK-03-2017-48, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: květen 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0219/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje sloučit
příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72, IČ: 62540017, s příspěvkovou organizací
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, IČ: 48461636,
dnem 1. 7. 2017 dle materiálu ZK-03-2017-49, př. 1, schvaluje dodatek
č. 13 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu ZK-03-2017-49, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 6, zdrželo se 8.
Usnesení 0220/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu
Krajské komunitní a poradenské centrum ve výši max. 39 mil. Kč
(z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 21 mil. Kč),
částka bude uvolňována dle potřeby.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0221/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
se sídlem Kounicova 13, 602 00 Brno, IČ: 75082241, dle materiálu
ZK-03-2017-51, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
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ZK-03-2017-51, př. 2, schvaluje závazek financování v letech
2018–2021 z rozpočtu Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0222/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program
obnovy venkova Vysočiny, dotace obcím, na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-03-2017-52, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu
ZK-03-2017-52, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu
ZK-03-2017-52, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0223/03/2017/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, který
bude založený a určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji
Vysočina II s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu * spolufinancování projektu ve výši dle materiálu
ZK-03-2017-53, př. 3, varianta 2, bere na vědomí rizika uvedená
v materiálu ZK-03-2017-53, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0224/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
schválit návrh na pořízení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina na základě žádosti oprávněného investora Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0225/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
novou drobnou lesní techniku dle materiálu ZK-03-2017-55, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ, ORR, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.
Usnesení 0226/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2017
žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2017-56, př. 4
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-03-2017-56, př. 5 * neposkytnout dotace v rámci grantového
programu Čistá voda 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2017-56, př. 6.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0227/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-03-2017-57, př.
1 * poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-03-2017-57, př. 2 * uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-03-2017-57, př. 3.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0228/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK
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ROKU 2016 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-201758, př. 1, a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-201758, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0229/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2017 dle materiálu
ZK-03-2017-59, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
PREVENCE KRIMINALITY 2017 ve složení: ČSSD – Alena
Vidláková (ZR), Soňa Olivová (TR), KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý
(TR), Antonín Holub (JI), ODS – Petr Vlach (JI), Martina Bártová
(TR), KSČM – Marek Nevoral (TR), Pavel Kalabus (JI), SPV – Petr
Novotný (TR), Evžen Zámek (JI), ANO 2011 – Bohumila Kobrlová
(PE), Jaroslav Drahoš (JI), SPD + SPO – Marcela Severová (TR) *
Františka Součka (ZR, SPD+SPO) předsedou řídicího výboru grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2017 * garantem
grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2017 odbor
sekretariátu hejtmana a zástupce garanta Ing. Josefa Pokorného
s právem hlasovacím a Ing. Jana Murárika s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člen řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OSH, termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0230/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Rozvoj podnikatelů 2017 dle materiálu ZK-032017-61, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Rozvoj
podnikatelů 2017 ve složení: ČSSD – Břetislav Pour (HB), Zdeněk
Chlád (HB), KDU-ČSL – Magda Vaňková (JI), Miroslav Vrbka (TR),
ODS – Vladimír Mareček (TR), Miroslav Skalník (ZR), KSČM –
Kamil Vejvoda (ZR), SPV – Jiří Hodinka (PE), Karolína Klusáčková
(ZR), ANO 2011 – Václav Přibyl (PE), Dalibor Pituch (JI), SPD +
SPO – Milan Mokrý (ZR), Pavel Šabata (TR) * Pavla Hodáče (PE,
KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů 2017 * garantem grantového programu Rozvoj podnikatelů
2017 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu
s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0231/03/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Venkovské prodejny 2017 dle materiálu ZK-032017-60, př. 1upr1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Venkovské prodejny 2017 ve složení: ČSSD – Jaromír Pařík (PE),
Jaroslav Bártl (JI), KDU-ČSL – Pavel Janoušek (ZR), Jana Houšková (PE), ODS – Miroslav Černý (ZR), Josef Nedvěd (JI), KSČM
– Karel Dvořák (HB), Helena Novotná (PE), SPV – Pavel Hájek
(PE), ANO 2011 – Ivanka Čepičková (JI), Richard Šebl (PE), SPD +
SPO – Jana Krejčová (JI), Miluše Švomová (ZR) * Pavla Pacala (TR,
SPV) předsedou řídicího výboru grantového programu Venkovské
prodejny 2017 * garantem grantového programu Venkovské prodejny
2017 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu
s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

