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PROJEKT PRVNÍ POMOC DO ŠKOL

BUDE POKRAČOVAT I V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE
Rada Kraje Vysočina rozhodla o pokračování projektu První pomoc do škol také ve školním roce
2017/2018. Cílem této aktivity je poskytnout mladým lidem ve věku 14 a 17 let proškolení v laické
první pomoci s důrazem na praktický nácvik
v modelových situacích – to vše v rámci školního
vyučování. „V uplynulém školním roce se do
kurzů zapojilo 149 základních škol a 48 středních škol a učilišť v Kraji Vysočina. Výuka proběhla ve 404 třídách a proškoleno bylo celkem
8 834 žáků a studentů,“ sdělil náměstek hejtmana
pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný a doplnil, že za uplynulých třináct ročníků projektu bylo
proškoleno téměř 104 tisíc žáků.
Pro skupinu čtrnáctiletých žáků je v průběhu listopadu až června připraveno vždy deset vyučovacích
hodin pod vedením odborných lektorů z Českého
červeného kříže, žáků a pedagogů zdravotnických
škol i profesionálních záchranářů. Starší žáci pak
absolvují tři kurzy zaměřené na procvičení kardiopulmonální resuscitace, život zachraňujících
úkonů a komunikace s operátorem záchranné
služby. Proškolení zajišťují profesionální záchranáři Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Část výuky je pod vedením hasičů věnována
integrovanému záchrannému systému.
„Na základě zpětné vazby samotných žáků, učitelů, rodičů i profesionálních záchranářů vidíme
smysluplnost celého projektu a rádi bychom
jej podporovali i v následujících letech. Bylo
zaznamenáno několik případů, kdy účastníci
kurzů dokázali včasným zásahem a správným
poskytnutím první pomoci zachránit lidský život,“
dodal náměstek Vladimír Novotný. Z hodnoticích
dotazníků vyplývá, že účastníci kurzu nejvíce oceňují praktické ukázky poskytování první pomoci,
a to zejména procvičování resuscitace a dalších
zdravotnických technik. Mladší žáci pak označují

za nejatraktivnější část kurzu výuku záchranářů
s výjezdovým vozidlem.
Náklady na realizaci projektu První pomoc do škol
dosáhly loni částky 1 544 316 korun, v krajském
rozpočtu je každoročně připravena maximální
částka 1,9 milionu korun.
Kategorie čtrnáctiletých probíhala v lednu až
červnu 2017, zúčastnilo se:
Počet
Počet
Počet
Okres
škol
tříd
žáků
Havlíčkův Brod
29
44
917
Jihlava
33
50
1 073
Pelhřimov
22
34
633
Třebíč
28
43
867
Žďár nad
37
54
1 126
Sázavou
Celkem
149
225
4 616
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Projektu se zúčastnilo 95,4 % čtrnáctiletých v Kraji
Vysočina.
Kategorie sedmnáctiletých probíhala v září
2016 až lednu 2017, zúčastnilo se:
Počet
Počet
Počet
Okres
škol
tříd studentů
Havlíčkův Brod
7
27
582
Jihlava
15
48
1 252
Pelhřimov
7
25
573
Třebíč
7
37
810
Žďár nad
12
42
1 001
Sázavou
Celkem
48
179
4 218
Projektu se zúčastnilo 85,2 % sedmnáctiletých
v Kraji Vysočina.
 Tomáš Halačka, odbor zdravotnictví
telefon: 564 602 453,
e-mail: halacka.t@kr-vysocina.cz

DOTACE Z OPŽP NA VODOVODY A KANALIZACE
– VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Ministerstvo životního prostředí
vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
ČR 71., 72. a 73. výzvu pro
podávání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci Operačního
programu Životní prostředí
2014–2020, prioritní osy 1.

OBSAH

V rámci těchto výzev je možné
získat dotace na infrastrukturu
vodovodů a kanalizací. Mezi
podporované aktivity patří výstavby kanalizací, výstavby,
modernizace a intenzifikace
čistíren odpadních vod, opatření na stávajících čistírnách

odpadních vod k dodatečnému
odstraňování fosforu, realizace
záchytných nádrží na jednotných
kanalizacích, výstavby a modernizace úpraven vody, zvyšování
kvality zdrojů pitné vody včetně
výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz
Zpravodaj
měsíčník
periodický tisk územního
samosprávného celku
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
KLEINWÄCHTER holding s.r.o.,
Frýdek-Místek
vydáno dne 2. 10. 2017
NEPRODEJNÉ
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vody v jejich bezprostřední blízkosti, výstavby a dostavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné
vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
Termín pro podávání žádostí je

strana 2

ZPRAVODAJ
16. 10. 2017 – 18. 1. 2018. Uvedené výzvy jsou zřejmě poslední
šancí, jak lze získat finanční
prostředky z OPŽP na projekty,
které napomáhají snížit množství znečištění vypouštěného

do povrchových i podzemních
vod z komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.
Veškeré informace lze nalézt na
www.opzp.cz.

 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí
a zemědělství
telefon: 564 602 363,
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

PERIPETIE SPOJENÉ SE ZÁKONEM O ŘÍZENÍ
A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ
Dne 5. září 2017 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky definitivně zamítla návrh nového zákona o řízení a kontrole
veřejných financí a související návrh změnového zákona. Skončil
tak dvouletý proces připomínkování, projednávání a schvalování
návrhu zákona, který měl nahradit stávající zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, účinný již od 1. 1. 2002.
Na příkladu nově navrhovaného zákona lze doložit, jak je složité
a časově náročné prosadit legislativní změny.
Meziresortní připomínkové řízení ke změnám v oblasti řízení
a kontroly veřejných financí bylo zahájeno v srpnu 2015. Nový
zákon připravilo Ministerstvo financí (dále jen „MF“) s odvoláním
především na plnění legislativních závazků vůči Evropské unii.
Původní navrhované znění nového zákona mělo 87 paragrafů.
Rozsáhlé připomínkové řízení probíhalo až do konce roku 2015,
přičemž osloveno bylo 121 připomínkových míst a z nich 82 uplatnilo 2 365 připomínek, z toho 1 363 zásadních. Nejvíce zásadních
připomínek podalo 14 krajů. Kraj Vysočina poslal na MF 58 připomínek, z nichž byla kladně vyřízena asi polovina.
Hlavní připomínky územních samosprávných celků směřovaly
proti zcela novému pojmosloví a zásadním změnám schvalovacích
postupů v rámci řídicí ekonomické kontroly. Ve srovnání se stávajícím zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě předkladatel
navrhoval zavedení nových pojmů jako ekonomická služba versus
řídicí ekonomická kontrola, správce veřejného rozpočtu versus
veřejný subjekt, schvalující osoba versus pověřená schvalující
osoba. Rovněž v praxi zažité funkce příkazce operace, správce
rozpočtu a hlavní účetní měly být nahrazeny funkcemi hodnotitele,
ověřovatele a schvalovatele a dosavadní veřejnosprávní kontrola se
měla stát řídicí ekonomickou kontrolou druhého stupně a částečně
i interním auditem.
V průběhu 1. pololetí roku 2016 zpracovalo MF na základě výsledků
vypořádání připomínek nové znění návrhu zákona, které tentokrát

obsahovalo 73 paragrafů. Upravený návrh byl opakovaně posuzován v Legislativní radě vlády, která na dvou svých zasedáních ve
dnech 21. 7. a 20. 10. 2016 jeho projednávání přerušila. Nakonec
po dalších úpravách byl počet paragrafů v návrhu zákona snížen
na konečných 47, na zasedání vlády ČR dne 19. 12. 2016 byl
návrh zákona schválen a dne 22. 12. 2016 byl rozeslán poslancům
parlamentu.
Po projednání v některých výborech sněmovny v průběhu 1. pololetí 2017 vyslovila Poslanecká sněmovna s vládním návrhem zákona
souhlas ve třetím čtení dne 14. 7. 2017. Pro přijetí zákona hlasovalo
91 ze 138 poslanců, proti nebyl nikdo. Návrh zákona byl následně
dne 24. 7. 2017 postoupen do senátu.
Vzhledem k celé řadě kritických připomínek senátního Výboru
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senát na své
schůzi konané dne 16. 8. 2017 po rozsáhlé diskusi návrh vládního
zákona zamítl, a to hlasy 60 senátorů ze 71 přítomných. Návrh
zákona se poté dne 17. 8. 2017 vrátil do Poslanecké sněmovny
k dokončení legislativního procesu.
Poslední fáze projednání proběhla na schůzi Poslanecké sněmovny dne 5. 9. 2017 a dvouletý legislativní proces byl definitivně
ukončen zamítnutím vládního návrhu zákona o řízení a kontrole
veřejných financí, neboť pro schválení zákona hlasovalo pouze 52
ze 154 poslanců.
Nadále se tedy při řízení a kontrole nebo auditu veřejných finančních prostředků bude postupovat podle zákona č. 320/2001 Sb.,
což je podle převažujícího názoru a stanovisek územních samosprávných celků lepší varianta než zavedení v krátkém časovém
období do konce roku 2017 úplně nového systému postupů řídicí
ekonomické kontroly.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU KRAJE VYSOČINA
ODSTARTOVALA SEDMÝ ROČNÍK
Krajský úřad Kraje Vysočina
ve spolupráci s Vysokou školou
polytechnickou Jihlava již sedmým rokem nabízí seniorům
z Vysočiny zajímavou možnost jejich vzdělávání v rámci
univerzity třetího věku. Toto
vzdělávání je unikátní v tom,
že je primárně určeno seniorům z domovů pro seniory

a u živatelů m domov ů pro
osoby se zdravotním postižením na Vysočině. Kurz je
samozřejmě otevřen i široké
seniorské veřejnosti ze spádových oblastí.
Hlavní výhodou vzdělávání
seniorů na Vysočině je právě
to, že se vzdělávání uskutečňuje nejen v budově Vysoké

školy polytechnické Jihlava, ale
lektoři vyjíždějí za seniory i do
okresních měst. Místa konání
jsou: Domov pro seniory ve
Velkém Meziříčí, Domov pro
senior y Pelhřimov, Domov
pro seniory Třebíč Koutkova
Kubešova, Domov pro seniory
Havlíčkův Brod (v letošním
roce je tam studijní pauza)

a St ře d n í škola ob chod n í
a služeb SČMSD, Žďár nad
Sázavou.
„Nespornou prioritou je to,
že přednášky mohou navštěvovat nejen senioři žijící doma
ve svých bytech, ale také uživatelé domovů pro senior y
a domovů pro osoby se zdravotním postižením z celého Kraje
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Vysočina,“ uvedl náměstek
hejtmana pro oblast sociálních
věcí Pavel Franěk. Významným
aspektem je rovněž to, že ke
studiu mohou být přijati občané
České republiky starší padesáti
let a podmínkou přitom není
předcházející středoškolské
vzdělání účastníka. Stačí podat
přihlášku a přijetí rovněž není
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vázáno na přijímací pohovor.
Výukové skupiny jsou naplňovány do kapacity 25 posluchačů.
Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení. Vedou
ji erudovaní akademičtí pracovníci Vysoké školy polytechnické
a významní odborníci z praxe.
Posluchači po absolvování kurzu
neskládají žádné zkoušky a po

dohodě s přednášejícími mohou
dobrovolně vypracovat závěrečnou práci na téma, které
si sami zvolí podle zaměření
jednotlivých přednášek. Přednášky, semináře a cvičení probíhají v předem stanovených
termínech, jedná se vždy o dvě
výukové hodiny po 45 minutách,
a to ve 14denních cyklech.

Stručný přehled měst a studijních témat pro akademický rok 2017/2018:
Domov pro seniory Velké Meziříčí – Nauky o planetě Zemi
Domov pro seniory Pelhřimov – Nauky o planetě Zemi
Střední škola obchodu a služeb Žďár nad Sázavou – Dějiny umění v Evropě a jejich odezva
v českých zemích
Domov pro seniory Třebíč Koutkova – Zdravý životní styl seniorů III.
Domov pro seniory Havlíčkův Brod – Arteterapie a psychologie pro seniory (v akademickém
roce 2017/2018 je výuka pozastavena)

Ke vzdělávání v rámci univerzity třetího věku zveme
s r d e č n ě v š e ch ny s e n io r y
z Vysočiny. Neváhejte využít
příležitost dozvědět se něco
nového a setkat se se svými
vrstevníky. Bližší informace
a přihlášky najdou zájemci na
webových stránkách Vysoké
školy polytechnické Jihlava,
Kraje Vysočina a spolupořádajících organizací.
 Táňa Křížová,
odbor sociálních věcí
telefon: 564 602 811,
e-mail: krizova.t@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA PODPOŘIL SBĚROVOU SOUTĚŽ.
DĚTI ZE STOVKY ŠKOL PŘI NÍ VYBRALY 7 111 KILOGRAMŮ
BATERIÍ, KTERÉ BYLY PŘEDÁNY K RECYKLACI

Celkem stovka škol v Kraji Vysočina se v první polovině letošního
roku zapojila do soutěže RECYKLOBRANÍ ve sběru použitých
baterií. Podařilo se jim vybrat a k recyklaci předat 7 111 kg baterií. Nejúspěšnější školou v kraji byla ZŠ a MŠ Lhotky z Velkého
Meziříčí, ve které odevzdali 7,03 kg baterií na žáka. V absolutním
množství vybraných baterií zvítězila ZŠ nám. Svobody z Pacova, jež
celkem odevzdala 751 kg baterií. Soutěž podpořil Kraj Vysočina ve
spolupráci s neziskovou společností ECOBAT. Slavnostní vyhlášení
výsledků a předání odměn nejlepším školám proběhlo v pátek 8. září
v rámci Dne Kraje Vysočina na Masarykově náměstí v Jihlavě.
V Kraji Vysočina se třídění a recyklaci baterií daří. Loni bylo v kraji
na jednoho obyvatele odevzdáno 200 gramů baterií, což je jeden
z nejlepších krajských výsledků v celé republice. Velmi příznivý
je i meziroční nárůst – ve srovnání s rokem 2015 se vloni vybralo
o 44 % baterií více. K těmto pozitivním číslům výrazně přispívá
také aktivní přístup Krajského úřadu Kraje Vysočina. „Je pro nás
důležité, abychom chránili životního prostředí, kam třídění odpadů
včetně baterií neodmyslitelně patří, a vedli k tomu rovněž obyvatele
kraje,“ říká Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství, a dodává: „V září například dostanou
všichni prvňáci do kufříku sběrnou krabičku ECOCHEESE, aby
mohli doma s rodiči shromažďovat vybité baterie a pak je nosit na
sběrná místa. A připravujeme i další akce.“
Kraj Vysočina cílí na vzdělávání ve školách. Ve spolupráci s Recyklohraní, o. p. s., v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si
svět už v letošním roce podpořil realizaci výjezdního výukového
programu Recyklace hrou na 15 základních školách kraje, do kterého se zapojilo celkem 99 tříd a zúčastnilo 1 770 žáků. Na podzim
se budou konat (také ve spolupráci se společností Recyklohraní)
dva speciální semináře pro pedagogy zabývající se environmentální
výchovou na školách.

Výsledky soutěže RECYKLOBRANÍ
Soutěž RECYKLOBRANÍ probíhala v období leden až červen
2017. Soutěžilo se ve třech kategoriích: v absolutní hmotnosti odevzdaných baterií, v hmotnosti baterií odevzdaných na jednoho žáka
a v kategorii Skokan roku, ve které se hodnotil největší meziroční
nárůst. Výsledky na prvních třech místech v každé kategorii jsou
uvedeny níže.
Kategorie K1 – Absolutní hmotnost odevzdaných baterií
2017 SVEZENO
Místo
Název školy
Město
v kg
1
ZŠ nám. Svobody 321
Pacov
571
2
3

ZŠ Palachova 2189/35 Žďár nad Sázavou
ZŠ Švermova 4

Žďár nad Sázavou

366
323

Kategorie K2 – Hmotnost odevzdaných baterií na jednoho žáka
2017 ø na žáka
Místo
Název školy
Město
v kg
1
ZŠ a MŠ Lhotky 42
Velké Meziříčí
7,03
ZŠ a MŠ Šebkovice
2
Šebkovice
5,31
159
3
ZŠ a MŠ Kostelec 87
Kostelec
5,19

místo
1
2
3

Kategorie K3 – Skokan roku 2017 ve sběru baterií
rozdíl ve svezeno
Název školy
Město
2017-2016
ZŠ Švermova 4
Žďár nad Sázavou
208
ZŠ Palachova 2189/35 Žďár nad Sázavou
ZŠ a MŠ Šebkovice
Šebkovice
159

190
147
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Poznámka:
ECOBAT, s. r. o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice.
V roce 2016 zpětně odebrala 1 638 tun baterií, což představuje 45 %
baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 20 000 míst
zpětného odběru.

sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií
a drobného elektrozařízení. Do června 2017 se do programu zdarma
registrovalo 3 500 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz
nebo na www.facebook.com/recyklohrani. Program je podporován
kolektivními systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008
a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ
z celé ČR o problémech životního prostředí a nutnosti recyklace.
V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tematikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou
využívat učební materiál takzvané Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku třídění a recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších

 Open Communication, s. r. o.
Jana Čechová, PR manager
e-mail: jana.cechova@open-com.cz, telefon: 603 574 631
 ECOBAT, s. r. o.
Eva Gallatová, manažerka marketingu
e-mail: eva.gallatova@ecobat.cz, telefon: 733 182 188

VÍTĚZEM LETOŠNÍHO CESTÁŘSKÉHO RODEA
JE STANISLAV VÁŇA Z HUMPOLCE
Jednadvacet soutěžících ze čtyř
krajů se v pátek 8. září 2017
postavilo na start oblíbené profesní soutěže Krajské správy
a úd r žby sil n ic Vysoči ny
s názvem Cestářské rodeo. Po
čtyřech letech nadvlády vysočinského fenoménu Františka
Strohmera se s tratí i doprovodnými disciplínami nejlépe poměřil Stanislav Váňa

z cestmistrovství v Humpolci.
Dr uhé místo obsadil Pavel
Ouhel z Pelhřimova a i třetí
místo zůstává „doma“, a tedy
v Chotěboři, kam si ho odvezl
Petr Jirsa.
Dvě desítky soutěžících z Vysočiny, Jihočeského, Libereckého
a Pardubického kraje musely
projet náročnou tratí, jež ověřovaly jejich zručnost, prokázat

znalosti v první pomoci a také
se předvést s lopatou. To, co
se veřejnosti může na první
pohled zdát jednoduché, je ve
skutečnosti obrovské umění
pr áce s vola ntem těž kého
nákladního vozu. Podle soutěžních komisař ů se dobr ý
řidič pozná především podle
průjezdu kruhové křižovatky
v protisměru, při parkování

v improvizované garáži nebo
podle přesnosti jízdy náročnou
tratí. V těchto úkolech jsou
trestné body každoročně udělovány nejčastěji.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

V PĚTI OKRESNÍCH MĚSTECH VYSOČINY
SE PŘIPRAVUJÍ PŘEHLÍDKY STŘEDNÍCH ŠKOL
Koncem října a v první polovině listopadu se velká většina
středních škol z Kraje Vysočina
představí postupně na pěti
místech Vysočiny. Tradiční
přehlídky mohou žákům 9. tříd
usnadnit rozhodování, jaký
studijní nebo výuční obor po
základní škole zvolit. Školy
na přehlíd kách prezent ují
své učební a maturitní obory.
Zástupci škol jsou na stáncích připraveni odpovědět na
všechny otázky žáků i jejich
rodičů, představit jim školní
zázemí, možnosti ubytování,
podmínky přijetí na školu,
náplň předmět ů a nevynechají ani uplatnění absolventů
a výhody praxe.

Okres   

Den a čas

Havlíčkův Brod   

1. 11. 2017
8.00–17.00

Jihlava   

10. 11. 2017
8.00–18.00

Pelhřimov   

7. 11. 2017
9.00–16.30

Třebíč   

19. 10. 2017
9.00–17.00

Žďár nad Sázavou

31. 10. 2017
15.00–17.30

Žďár nad Sázavou

9. 11. 2017
8.00–17.00

Místo konání a pořadatel

Kulturní dům Ostrov
Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod
Pořadatel: Kulturní dům Ostrov, spol. s r. o.
Kontakt: p. Nyklová, tel. 569 421 088
DKO, s. r. o.
Tolstého 2, 586 01 Jihlava
Pořadatel: DKO, s. r. o. Jihlava
Kontakt: p. Procházková, tel. 734 335 343
Kulturní dům Máj
Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov
Pořadatel: Kulturní zařízení města Pelhřimova
Kontakt: p. Vlčková, tel. 565 321 184
SPŠ, Manželů Curieových 734, Třebíč
Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč
Kontakt: p. Valová, tel. 561 200 427
JUPITER club, velký sál
Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí
Pořadatel: JUPITER club, s. r. o.
Kontakt: p. Dvořáková, tel. 566 782 255
Dům kultury
Dolní 183, 591 01 Žďár nad Sázavou
Pořadatel: Kultura Žďár, příspěvková organizace
Kontakt: p. Sedláková tel. 566 502 253
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PŘ EČ ET L I JSM E Z A VÁ S

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE V NOVÉM
V částce 90/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 18. 8. 2017 byl pod
č. 257 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 131/2000 Sb., o Hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona si klade za cíl
posílení autonomie samospráv,
a to tím, že správnost nakládání s majetkem obce se nemá
posuzovat pouze prostřednictvím úzce chápaného kritéria
ekonomické výhodnosti, ale

též jiným důležitým zájmem
obce.
Zákon se dotýká § 38, odst.
1 věty první a druhé zákona
o obcích, kde se stanovuje, že
majetek obce musí být využíván
účelně a hospodárně v souladu
s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené
působnosti a dále že obec je
povinna pečovat o zachování
a rozvoj svého majetku․
Předkladatelé poslaneckého
návrhu jsou přesvědčeni, že
omezující přístup nutí komunální politiky přijímat rozhodnutí, která jsou nezřídka v rozporu se zájmy obyvatel jimi
spravovaných obcí. Zároveň se

zastupitelé obcí předřazením
jiného legitimního cíle vystavují nebezpečí postihu, a to jak
v rovině civilní, tak i trestní
odpovědnosti.
Novela zá kona do zá kona
o obcích doplňuje, že porušením těchto povinností není
takové nakládání s majetkem
obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, jenž je řádně
odůvodněn.
Důvodová zpráva konstatuje,
že bude-li takovýto zájem prokazatelně sledován, je třeba
danou dispozici považovat za
učiněnou v souladu se zákonem o obcích, jakkoli nemusí
být v (úzkém) ekonomickém

pojetí nejvýhodnější. Tím by
mohla být například účelnost
pro rozvoj obce nebo význam
pro řešení sousedských vztahů.
Schválené pozměňovací návrhy
Výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj Poslanecké
sněmovny doplnily obdobnou
úpravu do zákona o krajích (§ 17
odst. 1) a zákona o Hlavním
městě Praze (§ 35 odst. 1).
Zákon nabývá účinnosti dnem
2. 9. 2017.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Registr smluv
V částce 89/2017 Sbírky zákonů vydané dne 18. 8. 2017 byl pod
č. 249 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
zákona č. 298/2016 Sb.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
ÚSC
V částce 90/2017 Sbírky zákonů vydané dne 18. 8. 2017 byl pod
č. 257 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 2. 9. 2017.

Erúdéčko
V částce 90/2017 Sbírky zákonů vydané dne 18. 8. 2017 byl pod
č. 260 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Soczab
V částce 90/2017 Sbírky zákonů vydané dne 18. 8. 2017 byl pod
č. 259 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2018 (část dnem vyhlášení, část
1. 1. 2018, část 1. 1. 2019).

Měšťáci
V částce 89/2017 Sbírky zákonů vydané dne 18. 8. 2017 byl pod
č. 248 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

E-identifikace
V částce 89/2017 Sbírky zákonů vydané dne 18. 8. 2017 byl pod
č. 250 publikován zákon o elektronické identifikaci a pod č. 251
zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o elektronické identifikaci.
Zákony nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2018 (část zákona č. 251/2017
Sb. dnem 1. 10. 2017).

Inkluzivní vyhláška
V částce 93/2017 Sbírky zákonů vydané dne 25. 8. 2017 byla pod
č. 270 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017 (část 1. 12. 2017, část
1. 9. 2018).

E-komunikace
V částce 89/2017 Sbírky zákonů vydané dne 18. 8. 2017 byl pod č. 252
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 2. 9. 2017 (část 1. 2. 2018).
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Daň z příjmů
V částce 89/2017 Sbírky zákonů vydané dne 18. 8. 2017 byl pod
č. 254 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.
Týrání zvířat
V částce 89/2017 Sbírky zákonů vydané dne 18. 8. 2017 byl pod
č. 255 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2017.
Utajované info
V částce 90/2017 Sbírky zákonů vydané dne 18. 8. 2017 byl pod
č. 256 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Hospodářská soutěž
V částce 90/2017 Sbírky zákonů vydané dne 18. 8. 2017 byl pod
č. 262 publikován zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské
soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské
soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody
v oblasti hospodářské soutěže).
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.
ČOI
V částce 90/2017 Sbírky zákonů vydané dne 18. 8. 2017 byl pod
č. 264 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2017.
Výrobky na trhu
V částce 90/2017 Sbírky zákonů vydané dne 18. 8. 2017 byl pod
č. 265 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na
trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.
Veřejné finance
V částce 95/2017 Sbírky zákonů vydané dne 28. 8. 2017 byla pod
č. 272 publikována vyhláška k provedení některých ustanovení
zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení
veřejných financí.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Účetnictví
V částce 95/2017 Sbírky zákonů vydané dne 28. 8. 2017 byla pod
č. 273 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
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o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Zase účetnictví
V částce 95/2017 Sbírky zákonů vydané dne 28. 8. 2017 byla
pod č. 274 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 383/2009 Sb., 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. 2018.
Vyhlášení volby prezidenta republiky
V částce 96/2017 Sbírky zákonů vydané dne 28. 8. 2017 bylo pod
č. 275 publikováno rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České
republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky.
Datum konání volby byl stanoven na pátek 12. a sobotu 13. ledna
2018.
Výnosy na daních
V částce 97/2017 Sbírky zákonů vydané dne 30. 8. 2017 byla pod
č. 276 publikována vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí
na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty
a daní z příjmů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.
Slušný pohřeb
V částce 97/2017 Sbírky zákonů vydané dne 30. 8. 2017 byla pod
č. 277 publikována vyhláška o postupu obce při zajištění slušného
pohřbení.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.
Jak balzamovat a konzervovat
V částce 97/2017 Sbírky zákonů vydané dne 30. 8. 2017 byla pod
č. 278 publikována vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku
související balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím
absolvování.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.
Minimální mzda
V částce 101/2017 Sbírky zákonů vydané dne 13. 9. 2017 bylo
pod č. 286 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši
příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2017 konaného dne 12. 9. 2017
Usnesení 0335/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0336/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Čeňka
Jůzla a Ing. Martina Kuklu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2017.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0337/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí * zprávu o činnosti rady kraje * Zprávu o plnění usnesení
zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2017 dle materiálu
ZK-05-2017-02, př. 1upr1, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2017-02, př. 1upr1.
odpovědnost: rada kraje, odbor sekretariátu hejtmana, termín:
12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0338/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0339/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje nezřizuje
Výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina pro národnostní menšiny,
nejmenuje předsedu a členy tohoto výboru.
odpovědnost: hejtman, OSH, termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0340/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč z kapitoly Požární ochrana
a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku,
městu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš,
IČ: 00295647, na zakoupení přístroje na měření alkoholu v dechu
dle materiálu ZK-05-2017-05, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-05, př. 2.
odpovědnost: OSH, OE, termín: do 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0341/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje
Vysočina, IČ: 72052147, dle materiálu ZK-05-2017-06, př. 2,
schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Zastupitelstvo kraje, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek,
o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 3 000 000 Kč.
odpovědnost: OSH, OE, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0342/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci městu Pacov, IČ: 00248789, ve výši 500 000 Kč

na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu
ZK-05-2017-07, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-05-2017-07, př. 3, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve
zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část, o částku 500 000 Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0343/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje
Vysočina dle materiálu ZK-05-2017-08, ukládá radě kraje zahájit
přípravu realizace tohoto záměru.
odpovědnost: ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, termín:
12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0344/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence
kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-05-2017-09, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017
dle materiálu ZK-05-2017-09, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0345/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši
3 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení
jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-05-2017-10, př. 1upr1
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2017-10, př. 2 * uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu
dle materiálu ZK-05-2017-10, př. 4, schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část, o částku 3 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 3 600 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0346/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout finanční dar Obci Osová Bítýška, IČ: 00084409, ve
výši 300 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých při opravě zásahového vozidla CAS 15 MAN TGM 13.240 4x4 BL dle materiálu
ZK-05-2017-11, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve
zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část, o částku 300 000 Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 300 000 Kč.
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odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0347/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje vydává
Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-052017-12, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0348/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje
Vysočina dle materiálu ZK-05-2017-13, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 5, zdrželo se 8.
Usnesení 0349/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací
druhé etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících
návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP dle materiálu
ZK-05-2017-14, př. 5, schvaluje převod finančních prostředků ve
výši 66 400 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522
– Ostatní nemocnice, za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši
66 400 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě,
příspěvkovou organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu
Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení
pracoviště MR a jednotky NIP.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace,
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0350/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 –
Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
5 400 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou
organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované
rezervy o částku 5 400 000 Kč * zvýšení závazného ukazatele
Investiční příspěvek na rok 2017 o částku 5 400 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů
spojených s pořízením přístroje SPECT/CT s tím, že příspěvek
bude poskytnut maximálně do výše 30 % celkové pořizovací ceny
přístroje * převod finančních prostředků ve výši 7 200 000 Kč
z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na
rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice,
za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 7 200 000 Kč
s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na
krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT, rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením
přístroje SPECT/CT dle materiálu ZK-05-2017-15, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel
Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0351/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352250) o částku 27 772 494,75 Kč
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v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Nové
Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na předfinancování
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, termín:
30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0352/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina
za období leden–červenec 2017.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 15. září 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0353/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 3486/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 085 m2 v k. ú. Pelhřimov oddělený geometrickým
plánem č. 4735-216/2017 z pozemku par. č. 3486/1 z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov, schvaluje dodatek
č. 1569 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0354/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 594/4 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 559 m2 v k. ú. a obci Důl z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Důl, schvaluje dodatek č. 1593 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2017-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0355/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú.
Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu a obci Dlouhá Ves v rozsahu dle
materiálu ZK-05-2017-20, př. 1, od vlastníků aktuálně evidovaných
v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za cenu
100 Kč/m2 * nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví Kraje
Vysočina pozemek par. č. 409/11 v k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova
Brodu a obci Dlouhá Ves o výměře 176 m2 z vlastnictví České
republiky – a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, IČ: 01312774,
dle smlouvy dle materiálu ZK-05-2017-20, př. 2, schvaluje dodatek
č. 1594 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-20, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0356/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-21,
př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť * nabýt
darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-21, př. 2,
z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
* dodatek č. 1595 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-21,
př. 3 * dodatek č. 1596 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
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silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052017-21, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0357/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem nově utvořené pozemky par. č. 778/10 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 47 m2 a par. č. 778/9 – ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 248 m2 dle neměřického záznamu č. 202, který
oparceloval díly z geometrického plánu č. zak. 168/162/2012 – nově
utvořené pozemky vznikly z původního pozemku par. č. 778/1
v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice, a to z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice, schvaluje Dodatek
č. 1597 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0358/05/2017/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. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0359/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad
Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-24,
př. 1 * dodatek č. 17 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-24, př. 2 *
dodatek č. 15 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína
Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-05-2017-24, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0360/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1599 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-25,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0361/05/2017/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0362/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2017-27, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany, schvaluje
dodatek č. 1601 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-27,
př. 2.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0363/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 2300/11 – ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ČR – příslušnosti
hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, příslušnost
k organizační složce právnické osoby – pro Agenturu hospodaření
s nemovitým majetkem Ministerstva obrany – oddělení územní
správy nemovitého majetku Brno – za kupní cenu ve výši 9 940 Kč
s tím, že k této ceně bude připočtena úhrada za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 000 Kč, schvaluje dodatek č. 1602 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-05-2017-28, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0364/05/2017/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0365/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. par. č. 2250/25 o výměře 161 m2,
par. č. 2250/26 o výměře 12 m2 a par. č. 2250/27 o výměře
130 m2, oddělené geometrickým plánem 595-2/2017 z pozemků
par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 v k. ú. a obci Rudíkov, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rudíkov, schvaluje Dodatek
č. 1603 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
dle materiálu ZK-05-2017-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0366/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem díl „a“ o výměře 111 m2, oddělený geometrickým
plánem 170-438/2016 z pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní
Radslavice a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví města Velké Meziříčí, schvaluje Dodatek č. 1604 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-05-2017-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0367/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 28 Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-32,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0368/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1605 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-33,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 10/2017

ZPRAVODAJ

Usnesení 0369/05/2017/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0370/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-35,
př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví obce Horní Ves
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-35,
př. 2 z vlastnictví obce Horní Ves do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje * Dodatek č. 1606 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2017-35, př. 3 *
Dodatek č. 1607 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny dle materiálu ZK-05-2017-35, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0371/05/2017/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. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0372/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1064/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 86 m2, oddělený z pozemku par. č. 1064 dle GP
č. 157-37182/2015 v k. ú. a obci Bochovice z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Bochovice, schvaluje Dodatek č. 1608
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0373/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 929/10 – ost. plocha, silnice,
o výměře 9 m2 v k. ú. Hrotovice oddělený GP č. 1093-8019/2015
z pozemku par. č. 929/1 – ost. plocha, silnice, v k. ú. Hrotovice
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společností E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 800 Kč
+ DPH, schvaluje dodatek č. 1609 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2017-38, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0374/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu
č. ZK-05-2017-39, př. 1, z vlastnictví města Havlíčkův Brod do
vlastnictví Kraje Vysočina * převést darem pozemky v k. ú. a obci
Havlíčkův Brod dle materiálu č. ZK-05-2017-39, př. 2, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje *
Dodatek č. 1610 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
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Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-39,
př. 3 * Dodatek č. 1611 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052017-39, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0375/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Jámy dle materiálu ZK-052017-40, př. 1, z vlastnictví obce Jámy do vlastnictví Kraje Vysočina * převést darem pozemky v k. ú. a obci Jámy dle materiálu
ZK-05-2017-40, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
obce Jámy, schvaluje * Dodatek č. 1612 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2017-40, př. 3 * Dodatek č. 1613 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2017-40, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0376/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 234/4 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 354 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 265-77/2013 z pozemku par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov a obci
Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř, schvaluje Dodatek 1614 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2017-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0377/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o uzavření
Dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi
Krajem Vysočina na straně vlastníka a budoucího dárce a městem
Havlíčkův Brod na straně budoucího obdarovaného dne 8. 7. 2008,
rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě
darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka
a budoucího dárce a městem Havlíčkův Brod na straně budoucího
obdarovaného dne 8. 7. 2008 dle materiálu ZK-05-2017-42, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0378/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč
dle materiálu ZK-05-2017-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0379/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2017-44, př. 1,
z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina * převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2017-44,
př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města
Jihlava, schvaluje Dodatek č. 1615 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiál
ZK-05-2017-44, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0380/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 2573/17 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1 001 m2, oddělený z pozemku
par. č. 2573/13 dle GP č. 7727-49/2017 v k. ú. a obci Havlíčkův
Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův
Brod, schvaluje Dodatek č. 1616 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2017-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0381/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice
dle materiálu ZK-05-2017-46, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví obce Věžnice * nabýt darem pozemky v k. ú. Dolní
Věžnice a obci Věžnice dle materiálu ZK-05-2017-46, př. 1, z vlastnictví obce Věžnice do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje *
Dodatek č. 1617 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-46,
př. 3 * Dodatek č. 1618 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052017-46, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0382/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2017-47, 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: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0383/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt koupí pozemky dle materiálu ZK-05-2017-48, př. 1, z vlastnictví fyzických a právnických osob za kupní cenu 100 Kč/m2 do
vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: OM, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0384/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
o zániku předkupního práva na pozemku par. č. 5991/1 o výměře
1 817 m2 v k. ú. a obci Jihlava zapsaném na listu vlastnictví 10001
s vlastnickým právem pro Statutární město Jihlava, ukládá odboru
majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina požádat Katastrální
úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava, o výmaz předkupního práva váznoucího na uvedeném pozemku ve prospěch
Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0385/05/2017/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0386/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 20 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-51, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0387/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1619 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-52,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0388/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku Krajská knihovna Vysočiny – budova
KKV mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2017-53, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0389/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina
v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-54, př. 1, za dohodnutou kupní
cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0390/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem zemědělskou stavbu bez čp/če postavenou na pozemku
par. č. st. 105 v k. ú. a obci Salačova Lhota z vlastnictví VOD
Jetřichovec, družstvo, Jetřichovec 62, 395 01 Pacov, IČ: 00111295,
do vlastnictví Kraje Vysočina, a to za podmínky, že obec Salačova
Lhota se vzdá předkupního práva vyplývajícího z ust. § 3056
zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) k uvedené zemědělské stavbě.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0391/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit: * usnesení 0444/05/2016/ZK ve znění usnesení
0589/08/2016/ZK tak, že v materiálu ZK-08-2016-29, př. 1, se
části týkající se pozemků v katastrálních územích Sasov a Rančířov nahrazují materiálem ZK-05-2017-56, př. 1 * usnesení
0590/08/2016/ZK tak, že v materiálu ZK-08-2016-30, př. 1, se části
týkající se pozemků pod pořadovými čísly 1, 14, a 15 v katastrálním území Studénky nahrazují materiálem ZK-05-2017-56, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0392/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města
Třebíč podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako
par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0393/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0394/05/2015/ZK tak, že materiál ZK-05-2015-33,
př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-05-2017-58, př. 1upr1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0394/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0284/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 tak, že
materiál ZK-04-2017-52, př. 1, se nahradí materiálem ZK-052017-59, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0395/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální
kultura 2017 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2017-60,
př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu
ZK-05-2017-60, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0396/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 8 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle
materiálu ZK-05-2017-61, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0397/05/2017/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 kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové
organizace, termín: 13. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0398/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace o akci Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové
organizace, Lidová kultura/Volkskultur AT–CZ dle materiálu
ZK-05-2017-63, př. 1, schvaluje závazek kraje na: * předfinancování akce Lidová kultura/Volkskultur AT–CZ Muzea Vysočiny
Třebíč, příspěvkové organizace, do výše 10 501 499 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů akce poskytnutím zápůjčky
* krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč,
příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých
výdajů akce Lidová kultura/Volkskultur AT–CZ, a tedy max. do
výše 1 050 150 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové
organizace, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0399/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci,
Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČ: 00404454, dotaci ve
výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-05-2017-64, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-64, př. 2, schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3741
– Ochrana druhů a stanovišť, o částku 500 000 Kč při současném
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snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0400/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Klenotnice
Vysočiny 2017 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-201765, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu
ZK-05-2017-65, př. 4 * neposkytnout dotaci v rámci grantového
programu Klenotnice Vysočiny 2017 žadateli uvedenému v materiálu ZK-05-2017-65, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 30. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0401/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dokument Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu
v roce 2018 dle materiálu ZK-05-2017-66, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0402/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III.
a IV. do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno
předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením
č. 0259/03/2016/ZK.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0403/05/2017/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-05-2017-68, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0404/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, městu Pelhřimov ve výši
180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017 dle
materiálu ZK-05-2017-69, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-05-2017-69, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0405/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 2 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016
č. 04/16 dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 6, bere na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví
sociální péče dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 2, vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje

číslo 10/2017

ZPRAVODAJ

strana 13

* poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 33 548 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů
ZK-05-2017-97, př. 3, a ZK-05-2017-97, př. 4 * uzavřít dodatky
ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele
sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu
ZK-05-2017-76, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu
ZK-05-2017-76, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0406/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování
regionální železniční osobní dopravy dle materiálu ZK-05-201770, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0413/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců
regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu
ZK-05-2017-77, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu
ZK-05-2017-77, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0407/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a městem Třešť dle materiálu ZK-05-2017-71, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0408/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce
Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395 dle materiálu ZK-052017-72, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0409/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce
II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat dle materiálu ZK-05-2017-73, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0410/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
základním školám umístěným na 1.–3. místě v I. a II. kategorii
krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2017 dle
materiálu ZK-05-2017-74, př. 1, a na základě vzorové smlouvy dle
materiálu ZK-05-2017-74, př. 2.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0411/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava,
§ 2212 – Silnice, o částku 6 600 000 Kč při snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 6 600 000 Kč * zvýšení
závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 6 600 000 Kč
na řešení dopadu nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.
Usnesení 0412/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere
na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých
výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím

Usnesení 0414/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, o částku
1 403 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 1 403 000 Kč * poskytnout dotaci ve výši
1 403 000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z. s.,
se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 00529672,
a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-78, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0415/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
o zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2018
dle materiálu ZK-05-2017-79, př. 1 * uzavřít smlouvu dle materiálu
ZK-05-2017-79, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: 1. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0416/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Podpora vzdělávání cizinců ve školách – Modul A) Bezplatná výuka
přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí v roce
2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení dle materiálu ZK-05-2017-80, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0417/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, o částku
450 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 450 000 Kč, rozhoduje * poskytnout dotaci
ve výši 450 000 Kč Házené Vysočina, s. r. o., Žďárská 158, 592 14
Nové Veselí, IČ: 06374204, dle materiálu ZK-05-2017-81, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-81, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0418/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola Třebíč dle materiálu ZK-05-2017-82, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 27. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0419/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o společném postupu Kraje Vysočina a města
Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby škol na území města dle
materiálu ZK-05-2017-83, schvaluje záměr: * darovat městu Telč
pozemky zveřejněné na úřední desce v souladu s usnesením Rady
Kraje Vysočina č. 0610/12/2017/RK ze dne 30. 3. 2017 * poskytnout městu Telč finanční prostředky do výše maximálně 9 mil. Kč
na realizaci rekonstrukce hřiště, obojí za podmínky dohody mezi
městem Telč a Krajem Vysočina o podmínkách používání hřiště
Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč po
dokončení jeho rekonstrukce.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0420/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací
projektu Zvýšení kompetencí žáků dle materiálu ZK-05-2017-84,
př. 1, schvaluje převod finančních prostředků ve výši 1 173 000 Kč
z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na
rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední
školy, za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 173 000 Kč s určením pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel
Velké Meziříčí na předfinancování projektu Zvýšení kompetencí
žáků.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0421/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Dodatek č. 18 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední
škola stavební Jihlava dle materiálu ZK-05-2017-98, př. 1 *
Dodatek č. 21 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední
škola stavební Třebíč dle materiálu ZK-05-2017-98, př. 2 * Dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná
škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu
ZK-05-2017-98, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, termín: 27. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0422/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2017-85, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
se žadateli dle materiálu ZK-05-2017-85, př. 2 * neposkytnout
dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-052017-85, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0423/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-052017-86, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0424/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-05-2017-87, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli
dle materiálu ZK-05-2017-87, př. 2 * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2017-87, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0425/05/2017/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-05-2017-88, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu ZK-05-2017-88, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle
materiálu ZK-05-2017-88, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0426/05/2017/ZK – Zastupitelstvu kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava se sídlem
Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČ: 71226401, dle materiálu
ZK-05-2017-89, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-89, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření v rámci
kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 3211 – Vysoké
školy, o částku 925 000 Kč při současném snížení § 2141 – Vnitřní
obchod, služby a cestovní ruch o částku 925 000 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0427/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-90,
př. 2, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 21 000 000 Kč
na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že
tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních
potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 3. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0428/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve
zvýšení § 2310 – Pitná voda o částku 4 000 000 Kč při současném
snížení § 1032 – Podpora ostatních produkčních činností o částku
4 000 000 Kč * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda, o částku 1 371 000 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 1 371 000 Kč, rozhoduje * poskytnout dotace
obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda
a § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na
infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 23 593 216 Kč
dle materiálu ZK-05-2017-91, př. 2 * neposkytnout dotace obcím
z kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda a § 2321 – Odvádění
a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-05-2017-91, př. 3 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-052017-91, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0429/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01576.0077
dle materiálu ZK-05-2017-92, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0430/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
cizích zdrojů ve výši 7,3 mil Kč na zvláštní účet kraje určený
k financování projektů dle materiálů ZK-05-2017-93, př. 1, ZK-052017-93, př. 2, ZK-05-2017-93, př. 3, a ZK-05-2017-93, př. 4,
s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby
projektů i za podmínky, že nebude na projekty dle materiálů ZK-052017-93, př. 1, a ZK-05-2017-93, př. 2, poskytnuta dotace ze strany
MŽP * navýšení finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo z cizích zdrojů o 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na
financování přípravy projektů dle materiálu ZK-05-2017-93, př. 5,
na revitalizaci zahrad a parků příspěvkových
organizací zřizovaných Krajem Vysočina
s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuální potřeby.
odpovědnost: ORR, OŽPZ, termín: 31. 12.
2019
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel
se 0.
Usnesení 0431/05/2017/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotace
z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací na novou drobnou lesní techniku dle
materiálu ZK-05-2017-94, př. 1 * neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu
se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na novou drobnou lesní
techniku dle materiálu ZK-05-2017-94, př. 2
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu
ZK-05-2017-94, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí
a zemědělství, odbor regionálního rozvoje,
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel
se 0.
Usnesení 0432/05/2017/ZK – Zastupitelstvo
kraje vyhlašuje grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí
2017 dle materiálu ZK-05-2017-95, př. 1,
jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 ve složení: ČSSD – Petr Krčál
(ZR), Pavla Kučerová (PE), KDU-ČSL –
Pavel Janoušek (ZR), Čeněk Jůzl (HB), ODS
– Martina Bártová (TR), Vítězslav Schrek
(JI), KSČM – Kamil Vejvoda (ZR), Karel
Dvořák (HB), SPV – Eva Požárová (JI), ANO
2011 – Pavel Franěk (TR), Pavel Švec (ZR),
SPD + SPO – Dana Volfová (JI), Petr Paul
(JI) * Marii Černou (TR, SPV) předsedkyní
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řídicího výboru grantového programu Podporujeme prorodinnou
a seniorskou politiku obcí 2017 * garantem grantového programu
Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 odbor
sociálních věcí a zástupce garanta Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Stanislavu Holbovou s právem poradním, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0433/05/2017/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: OSH, termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

vás zvou na

DRAKIÁDU
Vzhůru nad mraky

v neděli
22. října 2017
od 14.00 hodin
na Skalce v Jihlavě
Soutěžíme o:
► nejhezčího draka Vysočiny (vyhlašuje Kraj Vysočina)
► nejhezčího draka drakiády (divácká soutěž)
► nejvýše vznášejícího se draka
Na příchozí čeká další doprovodný program i něco na zahřátí.
Akce se koná za příznivého počasí. Změna programu vyhrazena.
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