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PŘÁNÍ STAROSTŮM
OD ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU
Vážená paní primátorko, vážené paní starostky, vážení páni starostové, vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé měst, městysů
a obcí Kraje Vysočina!
Dovolte mi, abych vám všem poblahopřál ke zvolení v komunálních volbách. Jste bezprostředními nositeli mandátu získaného od voličů, už to
si zaslouží úctu. Vážím si každého člověka, který je ochoten obětovat svůj osobní čas, energii
a svou práci ve prospěch veřejnosti. Vím, že to
není snadné, a už vůbec ne vděčné. Správa věcí
veřejných bohužel vyžaduje stále více odborných
znalostí a speciálních dovedností a zahrnuje i stále větší podíl možná mnohdy potřebné, a přesto obtížné administrativy. Jsem moc rád, že se

mezi námi stále ještě najdou lidé připraveni překonávat překážky a prospívat svému okolí. Ve
vašich funkcích vám všem přeji především zdraví a osobní štěstí, ale také dostatek energie a veřejného uznání. Krajský úřad Kraje Vysočina je
připraven dle svých možností ke spolupráci, budete-li ji kdykoliv potřebovat.
Mějte krásný adventní čas a požehnané Vánoce.
Prožijte je se svými nejbližšími a naplňte svá srdce až po okraj přátelstvím, sounáležitostí, štěstím, pokojem a pohodou. Do nového roku vám
přeji vše dobré, krásné a milé.
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S úctou a se srdečnými pozdravy
Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu

KONFERENCE K DOTAČNÍ POLITICE
KRAJE V ROCE 2019
Jak jsme vás již informovali v předchozích číslech našeho zpravodaje, dojde od roku 2019
k zásadním změnám v dotační politice Kraje
Vysočina.
Všechny pravidelné dotační tituly budou vyhlašovány jako programy Fondu Vysočiny. Programy tak budou mít jednotný charakter výzev,
stejný formulář žádosti. V rámci fondu budou
vyhlašovány i programy, kde i nadále bude zachován nesoutěžní charakter tak, jak byli žadatelé zvyklí (například Program obnovy venkova
Vysočiny). Všechny změny jsou vedeny s úmyslem co nejvíce zpřehlednit celý systém poskytování dotací pro žadatele.
Jaké změny to žadatelům přinese? Bude možné
žádosti doplňovat? Co se stane, pokud budu mít
nižší celkové náklady? Jaké programy budou
pro rok 2019 vyhlášeny? Odpovědi nejen na tyto

otázky se dozvíte na konferenci, která se bude
konat dne 7. ledna 2019 v budově B krajského
úřadu na ulici Žižkova 57 v Jihlavě. Akce začíná v 10.30 hodim. Na konferenci budou přítomni
zástupci všech garantů jednotlivých programů,
kteří vám rádi zodpoví dotazy k vašim připravovaným projektům. Přijďte s nimi podiskutovat ke kulatým stolům!
První dotační tituly na rok 2019 bude vyhlašovat prosincové zastupitelstvo kraje 11. 12. 2018
spolu s rozpočtem kraje na daný rok; zároveň
již v tuto dobu budou známy také všechny programy, které budou pro rok 2019 připraveny.
K tomuto datu připravujeme spuštění nového
vzhledu dotačního webu.
Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 541
e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

SEMINÁŘ O DOTAČNÍCH TITULECH
Ve čtvrtek 10. 1. 2019 od 9.00 hod. pořádá Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, pro obce nebo jejich provozovatele
seminář se zaměřením na dotační tituly v oblasti
vodního hospodářství a na povinnosti při provozování vodovodů a kanalizací. Seminář se uskuteční
v Jihlavě v sídle Kraje Vysočina v zasedací místnosti B 3.16. Na semináři vystoupí zástupci krajského úřadu, Ministerstva zemědělství, Státního fondu

životního prostředí ČR a Krajské hygienické stanice
kraje Vysočina. Pozvánka s programem bude všem
obcím v prosinci doručena datovou schránkou. Přihlášky na tento seminář již můžete posílat na níže
uvedený email.
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
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NÁRODNÍ DOTACE MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR NA ROK 2019
Tradičním dotačním titulem Ministerstva
pro místní rozvoj ČR je program Podpora bydlení. Finance je možné získat na výstavbu pečovatelských bytů, komunitních
domů pro seniory, výtahů a bezbariérových
vstupů do bytových domů. Na pečovatelské
byty je vyčleněno 200 mil. Kč, na komunitní domy pro seniory ve věku 60 a více
let 150 mil. Kč a na odstraňování bariér při
vstupu do domu 200 mil. Kč. Obce rovněž
dostávají možnost získat podporu na zasíťování pozemků. K tomu slouží dotační
podprogram Technická infrastruktura.
V něm jsou vyčleněny peníze na místní komunikace, vodovody a kanalizace. Finanční alokace je 50 mil. Kč.
Dále částkou 1,450 miliardy korun podpoří Ministerstvo pro místní rozvoj ČR program Podpora a rozvoj regionů. Nově
mohou o dotace žádat také obce do deseti tisíc obyvatel, a to na obnovu místních
komunikací a sportovní infrastruktury,
a obce nad deset tisíc obyvatel (vyjma statutárních měst) o finance na obnovu místních komunikací. Podporovány jsou také
rekonstrukce a přestavby obecních budov,
pro obce do tisíce obyvatel na dostupnost

veřejných služeb, jako je praktický lékař,
zubař, obchod, případně Pošta Partner.
Mezi nové programy patří i podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Tradičně zůstávají v nabídce
výzvy na obnovu aktivního a pasivního
místa odpočinku, dětská hřiště, veřejná
prostranství, obnovu drobných sakrálních
staveb, obnovu majetku poškozeného živelnou pohromou nebo na podporu bezbariérovosti v obci a v neposlední řadě
podporu vítězů soutěže Vesnice roku, Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách a Odstraňování bariér
v budovách domů s pečovatelskou službou
a v budovách městských a obecních úřadů.
Velmi zajímavé jsou také výzvy k dotačnímu titulu Územní plán a Architektonické a urbanistické soutěže obcí. Žádost
o zpracování územních plánů mohou podávat obce na území ČR (mimo obce s rozšířenou působností, Hlavní město Prahu
a mimo obce, jež pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na
zpracování návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu, Integrovaného regionálního operačního programu

nebo z Programu rozvoje venkova), které nemají žádný územní plán, nebo mají
územní plán obce či územní plán sídelního
útvaru schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce. Pro rok 2019 je v rozpočtu MMR připraveno pro tento program 20
mil. Kč. Dotace v rámci dotačního titulu Architektonické a urbanistické soutěže
obcí je zaměřena na podporu uspořádání
architektonických a urbanistických soutěží obcí v souladu se Soutěžním řádem
České komory architektů. Možnými žadateli jsou pouze obce. Pro rok 2019 je v rozpočtu MMR připraveno pro tento program
5 mil. Kč.
Žádosti do výše uvedených programů jsou
přijímány od listopadu 2018 do února 2019
kromě územních plánů, kde lze žádat jen
do konce ledna 2019. Podrobné informace o všech uvedených programech najdete
na internetových stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz v sekci
Národní dotace.
Luděk Hrůza
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 543
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

DOTACE KRAJE VYSOČINA NA STAVBY V OBLASTI
VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2019
Zastupitelstvo Kraje Vysočina bude vyhlašovat dne 11. 12. 2018 grantový program
Stavby ve vodním hospodářství 2019. Tento
program nahrazuje stávající Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací a je nově součástí Fondu Vysočiny. Program je členěn na tři podprogramy.
V podprogramu A (zásobování pitnou vodou) je podporována výstavba či intenzifikace vodovodů pro veřejnou potřebu včetně
příslušných objektů (jímací objekty, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice, armaturní šachty apod.) nebo výměna vodovodů
ze závadných materiálů (např. z azbestocementu či olova). V podprogramu B (odvádění a čištění odpadních vod) je podporována
výstavba nebo intenzifikace stokových (kanalizačních) systémů pro veřejnou potřebu odvádějících odpadní vody a sloužících
veřejné potřebě (pouze v případě, že bude

zajištěno čištění odpadních vod z této kanalizace), výstavba či intenzifikace ČOV pro
veřejnou potřebu nebo zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, včetně zavedení
odstraňování dusíku a fosforu či vhodného
řešení kalového hospodářství. Nový podprogram C (ochrana před povodněmi nebo
suchem) podporuje výstavby či rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků,
poldrů a souvisejících vodních děl, které
podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci
a akumulaci vody v krajině a podpoří řešení dopadů dlouhodobého sucha; při rekonstrukci musí dojít ke zvýšení bezpečnosti
při zvýšených průtocích.
Příjem žádostí bude v termínu 14. 1.– 4. 2.
2019. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019
je pro tento program navržená alokace ve
výši 70 mil. Kč. Žadateli mohou být obce,
jejich svazky nebo právnické osoby, které vlastní majetek vodovodů a kanalizací

pro veřejnou potřebu, vykazují minimálně
75 % své činnosti v jejich provozování, a ve
kterých mají obce alespoň 75 % majetková práva. Maximální výše dotace je 75 %
celkových uznatelných nákladů, přičemž
je možné žádat i o spolufinancování dotace získané z jiných dotačních titulů. Minimální výše požadované dotace je 50 tis. Kč,
maximální výše v podprogramu A 5 mil.
Kč, v podprogramu B 10 mil. Kč a v podprogramu C 2 mil. Kč. K podání žádosti je třeba kromě jiného stavební povolení
a smlouva o dílo s dodavatelem prací. Výzva včetně všech podmínek bude od 12. 12.
2018 zveřejněna na www.kr-vysocina.cz/
edotace.
Radek Zvolánek
odbor životního prostředí a zemědělství
tel: 564 602 363
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2018
A NOVÁ PRAVIDLA ROČNÍKU 2019
Kraj Vysočina ve spolupráci s kolektivními systémy EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN zrealizoval další roční soutěže
obcí My třídíme nejlépe. Hodnotilo se období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.
Hlavní soutěž (data EKO-KOM, a. s.)
Do 300 obyv.
Bobrůvka
Lány
Tři Studně

1. místo
2. místo
3. místo

301–1500
Kožichovice
Pikárec
Moravec

1501– 5000
Dobronín
Černovice
Žirovnice

> 5 000 obyv.
Velká Bíteš
Polná
Velké Meziříčí

Kraj Vysočina mezi vítěze rozdělil 360 000 Kč.
Doplňková soutěž Asekolu
1.

Sběr drobného EEZ + baterií prostřednictvím SK
Obec Rohozná, IČ: 00286516

1.

Sběr drobného EEZ + TV ze všech kanalů do 4 000 obyvatel
Městys Božejov, IČ:00247855

1.

Sběr drobného EEZ + TV ze všech kanalů nad 4 000 obyvatel
Město Bystřice nad Perštejnem, IČ: 00294136

Asekol mezi vítěze rozdělil 90 000 Kč.
Doplňková soutěž Elektrowinu

1.

Skokan roku v kategorii nad 2 000 obyvatel – tj. obec s nejvyšším nárůstem výtěžnosti zpětně odebraných spotřebičů
(chlazení i VMS)
Město Ždírec nad Doubravou

1.

Obec s nejvyšším počtem vyvezených MINIWINŮ
Statutární město Jihlava

1.

Obec s nejvyšší výtěžností WINTEJNERů VMS (velké a malé spotřebiče) na obyvatele
Město Bystřice nad Pernštejnem

Elektrowin mezi vítěze rozdělil 70 000 Kč
Změny v ročníku 2019
Hodnotit se bude kalendářní rok 2019, a tedy období 1. 1. – 31.
12. 2019.
Pravidla vedlejší soutěže (největší výtěžnost v jednotlivých
komoditách):
1. místo v komoditách papír/ plast/sklo podle množství v kg
na obyvatele v každé ze 4 velikostních kategorií. Celkem 12
vítězů.
Pravidla hlavní soutěže (účinnost a vyrovnanost sběru v komoditách):
1.–3. místo: u umístění v komoditách papír/ plast/sklo (podle
množství v kg/obyv.) se pořadí zprůměruje, připočtou se body
za doplňková kritéria sběru kovů, účinnost ve vztahu k SKO a
tento výsledek určí pořadí hlavní soutěže). Celkem 12 vítězů.

Obce zůstanou rozděleny u hlavní a vedlejší soutěže podle
počtu obyvatel do čtyř kategorií: do 300 obyvatel, kategorie obcí od 301 do 1 500 obyvatel, kategorie obcí od 1 501 do
5 000 obyvatel a kategorie obcí s více než 5 000 obyvateli).
Slavnostní vyhlášení soutěže se uskuteční na jaře 2020.
Eva Navrátilová
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 522
e-mai: navratilova.e@kr-vysocina.cz
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Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2018
konaného dne 6. 11. 2018
Usnesení 0656/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 6. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0657/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Michala
Suchého a Ing. Lucii Vichrovou ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2018.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 6. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0658/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor sekretariátu hejtmana
(6. 11. 2018), termín: 6. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0659/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: grémium ředitele (6. 11. 2018), termín: 6. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0660/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje
souhlas s textem vyjadřujícím stanoviska a požadavky organizací Energetické Třebíčsko, Energoregion 2020, Ekoregion 5, Krajská
hospodářská komora Kraje Vysočina a Občanská bezpečnostní komise při EDU dle materiálů ZK-07-2018-55 a ZK-07-2018-55, př. 1,
vyjadřuje podporu projektu výstavby jednoho až dvou nových jaderných bloků v Jaderné elektrárně Dukovany, a to opakovaně,
s dlouhodobou kontinuitou, požaduje po vládě České republiky
a Ministerstvu průmyslu a obchodu, aby zajistily naplňování Státní energetické koncepce České republiky v aktuálním znění tohoto
strategického dokumentu (aktualizovaná verze z roku 2015) a aby zajistily řádné a včasné plnění všech úkolů vyplývajících z Národního
akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice (z roku
2015), a to v zájmu občanů České republiky, udržení její energetické soběstačnosti a energetické bezpečnosti, dlouhodobého zajištění
stability dodávek elektrické energie, v zájmu nezvyšování nežádoucí
geopolitické závislosti země a zachování její konkurenceschopnosti,
v zájmu ochrany životního prostředí a plnění závazků státu v oblasti
opatření proti změnám klimatu, jakož i v zájmu budování důvěry občanů ve stát a obecněji ve veřejnou moc, ukládá hejtmanu Kraje Vysočina MUDr. Jiřímu Běhounkovi sdělit toto stanovisko předsedovi
vlády České republiky Ing. Andreji Babišovi a ministryni průmyslu
a obchodu Ing. Martě Novákové.
odpovědnost: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman (16. 11. 2018), termín:
16. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0661/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu ZK-07-2018-05.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor sekretariátu hejtmana
(6. 11. 2018), termín: 6. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0662/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši 900 000
Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-07-2018-06, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2018-06,
př. 2 * uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-072018-06, př. 4, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení
kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor sekretariátu hejtmana
(30. 4. 2019), termín: 30. 4. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0663/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-07-2018-07, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor informatiky (31. 12.
2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0664/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací (ORG 352230) o částku 35 257 676,96
Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování druhé etapy
projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech).
odpovědnost: odbor zdravotnictví (30. 11. 2018), odbor ekonomický (30. 11. 2018), termín: 30. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0665/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky
5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, o částku 4 000 000 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy, o stejnou
částku 4 000 000 Kč * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na
provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 4 000 000 Kč za účelem částečné
úhrady zvýšených osobních nákladů.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor zdravotnictví (31. 12.
2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12.
2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0666/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést hmotné nemovité věci v rozsahu materiálu ZK-07-2018-02, př.
1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko,
s. r. o., IČ: 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00
Brno, za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle
smlouvy kupní dle materiálu ZK-07-2018-02, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (15. 1. 2020), termín: 15. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 2, zdrželo se 11.
Usnesení 0667/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního
vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů dle materiálu
ZK-07-2018-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), termín: 31. 12.
2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0668/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce určené ke krytí celkových
(investičních) výdajů projektu Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava dle materiálu ZK-07-2018-11, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor zdravotnictví (31. 12.
2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12.
2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0669/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Dodatek č. 25 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-12, př. 1 * Dodatek
č. 22 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2018-12, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor zdravotnictví (6. 11.
2018), termín: 6. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0670/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálů ZK-07-2018-13, př. 1, a ZK-072018-13, př. 2, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit
s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0671/07/2018/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 (30. 11. 2018), termín: 30. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0672/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * nabýt koupí pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí
v době uzavírání smlouvy v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-072018-15, př. 1 * nabýt darem pozemek od obce Žižkovo Pole dle materiálu ZK-07-2018-15, př. 1, do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor majetkový (6. 11. 2018),
termín: 6. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0673/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatným převodem od České republiky, Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu
dle materiálu ZK-07-2018-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0674/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v k. ú. Polná uvedené v materiálu ZK-072018-17, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města
Polná * nabýt darem pozemky v k. ú. Polná uvedené v materiálu
ZK-07-2018-17, př. 2, z vlastnictví města Polná do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * Dodatek č. 1780 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-07-2018-17, př. 3 * Dodatek č. 1781 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2018-17, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový (28. 2. 2019), termín: 28. 2. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0675/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem od České republiky – Státního pozemkového úřadu – do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č.
6259/8 o výměře 1 179 m2 oddělený z par. č. 108/1 dle geometrického plánu č. 169 98/2017 v katastrálním území Sasov, pozemek par.
č. 312/12 o výměře 91 m2 oddělený z par. č. 108/8 dle geometrického plánu č. 207-114/2016 v katastrálním území Kosov u Jihlavy,
pozemky par. č. 707/8 o výměře 369 m2 a par. č. 707/9 o výměře
293 m2 oddělené z par. č. 325/32 dle geometrického plánu č. 222114/2016 v katastrálním území Studénky.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2019), termín: 31. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0676/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 2, v k.
ú. a obci Koberovice z vlastnictví obce Koberovice do vlastnictví
Kraje Vysočina * převést darem pozemky dle materiálu ZK-072018-20, př. 1, v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice, schvaluje * Dodatek č. 1782
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 3 * Dodatek č.
1783 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0677/07/2018/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 smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemních komunikací
– silnic III/02325 a III/36065, rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí
darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Třebíč na straně budoucího obdarovaného na převod
silnice III/02325 a pozemků par. č. 974/6 – orná půda o výměře 110
m2, par. č. 1030/10 – lesní pozemek o výměře 39 m2, par. č. 1519/2 –
ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 101 m2 a par. č. 1519/4 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře 22 693 m2 v k. ú. Ptáčov a dále
silnice III/36065 a pozemku par. č. 532/42 – ost. plocha o výměře
11 148 m2 a část pozemku par. č. 530/34 v k. ú. Slavice.
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odpovědnost: odbor majetkový (28. 2. 2019), termín: 28. 2. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0678/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 324/1 o výměře 198 m2, par. č.
324/2 o výměře 246 m2, par. č. 324/3 o výměře 936 m2 a par. č.
325 o výměře 2 701 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města Jihlava, schvaluje Dodatek č. 12 Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-22, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2019), termín: 30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0679/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v k. ú. a obci Humpolec dle materiálu ZK07-2018-23, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec * nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Humpolec dle
materiálu ZK-07-2018-23, př. 1, z vlastnictví města Humpolec do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * Dodatek č. 1784 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 4 * Dodatek č. 1785 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2019), termín: 30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0680/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2018-26, př. 1,
od vlastníků, aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni
podpisu kupní smlouvy za cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0681/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem díl „a“ o výměře 973 m2 oddělený z pozemku par.
č. 675 v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Valeč * nabýt darem díl „g“ o výměře
606 m2 oddělený z pozemku par. č. 137/2, díl „j“ o výměře 15 m2
oddělený z pozemku par. č. 138, díl „h“ o výměře 24 m2 oddělený
z pozemku par. č. 139/1, díl „f“ o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 666/7 a díl „i“ o výměře 41 m2 oddělený z pozemku par.
č. 669/1 v k. ú Valeč u Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví obce Valeč do vlastnictví Kraje Vysočina, vše dle geometrického plánu č.
624-117/2017, schvaluje * Dodatek č. 1786 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-07-2018-27, př. 1 * Dodatek č. 1787 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2018-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2019), termín: 30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0682/07/2018/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0683/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Dodatek č. 1788 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30,
př. 1 * Dodatek č. 1789 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-072018-30, př. 2 * Dodatek č. 1790 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-07-2018-30, př. 3 * Dodatek č. 1791 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 4 * Dodatek č. 1792 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0684/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2018-31, př. 1, z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody
1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 18 192 Kč, schvaluje Dodatek č. 1793 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-31, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0685/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2018-32, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do
vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2019), termín: 31. 8. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0686/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatným převodem podíl ve výši id. ½ pozemku par. č.
589/9 v k. ú. Petráveč z vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a,
PSČ 130 00, do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (28. 2. 2019), termín: 28. 2. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0687/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Třešť smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Třešť zaváže po realizaci
stavby darovat části pozemků v k. ú. Třešť v rozsahu dle materiálu
ZK-07-2018-18, př. 1, zastavěné silnicí II/406, do vlastnictví Kraje
Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do
svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový (28. 2. 2019), termín: 28. 2. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0688/07/2018/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 smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace – části silnice III/35315 ve staničení 1,9–3,9 km,
rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Nové Město na
Moravě na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice
III/35315 v rozsahu km 1,9–3,9 km včetně součástí a příslušenství
a pozemků touto silnicí zastavěných části par. č. 335 v k. ú. Jiříko-
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vice u Nového Města na Moravě a par. č. 3909 v k. ú. Nové Město
na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový (28. 2. 2019), termín: 28. 2. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0689/07/2018/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0690/07/2018/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0691/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt nově vzniklý pozemek par. č. 774/90 – orná půda o výměře
1 741 m2, oddělený dle GP č. 837-119/2016 z pozemku par. č. 774/3
v k. ú. Zámek Žďár, za kupní cenu ve výši 2 250 Kč/m2 + DPH, t. j.
celkem 4 739 872,50 Kč, pro realizaci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II z vlastnictví města Žďár nad Sázavou
do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 2, zdrželo se 5.
Usnesení 0692/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť dle materiálu ZK-07-2018-35, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0693/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou
osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro
mezikrajské linky s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, dle materiálu ZK-072018-36, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0694/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových
dopravců pro oblasti Bystřicko a Velkomeziříčsko, Třebíč východ,
Jihlavsko východ, Jemnicko a Telčsko s Jihomoravským krajem, se
sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, dle materiálu ZK-07-2018-37, př. 1.
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odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor dopravy a silničního
hospodářství (16. 12. 2018), termín: 16. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0695/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-07-2018-38, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(30. 11. 2018), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace
(30. 11. 2018), termín: 30. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0696/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout zápůjčku v celkové výši 8 572 853 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ: 00091766, za
účelem realizace projektu Lidová kultura / Volkskultur AT–CZ dle
materiálu ZK-07-2018-39, př. 3, schvaluje převod finančních prostředků ve výši 8 572 853 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí
a galerií, za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 8 572 853 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na
financování projektu Lidová kultura / Volkskultur AT–CZ dle materiálu ZK-07-2018-39, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (31. 12. 2022), odbor ekonomický (31. 12.
2022), termín: 31. 12. 2022
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0697/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora
výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení
dle materiálu ZK-07-2018-40, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (6. 11. 2018), termín: 6. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0698/07/2018/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-07-2018-41, př.
1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-07-2018-41, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (6. 11. 2018), termín: 6. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0699/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, dle materiálu ZK-07-2018-42, př. 1
* Dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola Třebíč dle materiálu ZK-07-2018-42, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 11. 2018), termín: 30. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0700/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001
dle materiálu ZK-07-2018-43, př. 2.
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odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 11. 2018), termín: 30. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0701/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatek k partnerské smlouvě dle materiálu ZK-07-201844, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (15. 12. 2018), termín: 15. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0702/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje
(položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových
organizací) o částku 2 793 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními
třídami Nové Město na Moravě, IČ: 48895512, na předfinancování projektu Maturitu zvládneme a převedení této částky do Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0703/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Učíme se ze života pro život
na realizaci dalších aktivit projektu ve výši max. 10 000 000 Kč.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2018), odbor ekonomický (31. 12. 2018), termín:
31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0704/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci,
§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, o částku
1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 –
Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, o částku 1 mil. Kč,
určenou na dofinancování nákladů na provoz domácí ošetřovatelské péče * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče,
o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 1 mil. Kč, rozhoduje * poskytnout
dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 – Ostatní služby a činnosti
v oblasti sociální péče: - Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, ve
výši 2 030 tis. Kč na dofinancování služeb Bárka – Charitní domácí
hospicová péče a ošetřovatelská péče dle materiálu ZK-07-2018-47,
př. 5, - Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, ve výši 770 tis. Kč na
dofinancování služeb Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou
a ošetřovatelská péče dle materiálu ZK-07-2018-47, př. 6 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-072018-47, př. 5, a ZK-07-2018-47, př. 6.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (30. 11. 2018), odbor zdravotnictví (30. 11. 2018), termín: 30. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Usnesení 0705/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod,
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příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-48, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (6. 11. 2018), odbor sociálních věcí (31.
12. 2018), termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0706/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na
území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálů ZK-07-2018-49, př. 2, ZK-07-2018-49, př. 3, ZK-07-201849, př. 4, a ZK-07-2018-49, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (28. 2. 2019), termín:
28. 2. 2019
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0707/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000
Kč, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-07-2018-54, př. 1, a ZK-07-2018-54,
př. 2, rozhoduje * poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 632 000 Kč z kapitoly Sociální
věci dle materiálu ZK-07-2018-54, př. 1 * schválit změny ve
výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2018-54, př. 2 *
uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a změn ve
výši dotace na jednotlivé služby dle materiálu ZK-07-201854, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (15. 12. 2018), termín:
15. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 6, zdržel se 1.
Usnesení 0708/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 43,2
mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK07-2018-50, př. 1, s tím, že prostředky budou uvolňovány
postupně dle potřeby projektů, a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018), termín: 30. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0709/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max.
88 300 000 Kč na zvláštní účet projektu Nemocnice Nové
Město na Moravě – pavilon dětského oddělení.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (11. 11. 2018), odbor majetkový (11. 11. 2018), termín: 11. 11. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0710/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč Stanici Pavlov, o.
p. s., IČ: 28771028, na zajištění provozu Stanice Pavlov, o. p.
s., v roce 2019 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-07-2018-52, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (31.
12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0711/07/2018/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost, o částku 1 551 270 Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské
zdroje a majetek kraje, o částku 1 551 270 Kč určenou na poskytnutí dotací, rozhoduje * vyhradit si právo rozhodnout
v souladu s § 37 zákona o krajích o poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích
dle materiálu ZK-07-2018-53, př. 2, a uzavřít smlouvu o po-
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skytnutí dotace * poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálů ZK07-2018-53, př. 1, a ZK-07-2018-53, př. 2 * uzavřít smlouvy
o poskytnutí dotace se žadateli dle materiálu ZK-07-2018-53,
př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1.
2019), termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

NOVINKY VE SBÍRCE ZÁKONŮ
Maturity
V částce 116/2018 Sbírky zákonů vydané dne 18. 10. 2018 byla
pod č. 232 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2018.

Peníze do lesů a pro myslivce
V částce 123/2018 Sbírky zákonů vydané dne 29. 10. 2018 bylo
pod č. 245 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na
vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2018.

Přijímačky na SŠ + inkluze
V částce 122/2018 Sbírky zákonů vydané dne 25. 10. 2018
byla pod č. 244 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2018.

Hluk a vibrace
V částce 121/2018 Sbírky zákonů vydané dne 25. 10. 2018 bylo
pod č. 241 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 9. 11. 2018.

BPEJ
V částce 113/2018 Sbírky zákonů vydané dne 12. 10. 2018 byla
pod č. 227 publikována vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení
a aktualizaci.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.
BOZP
V částce 124/2018 Sbírky zákonů vydané dne 29. 10. 2018 bylo
pod č. 246 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
PD na stavby
V částce 127/2018 Sbírky zákonů vydané dne 7. 11. 2018 byla
pod č. 251 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2018.

Drogy
V částce 121/2018 Sbírky zákonů vydané dne 25. 10. 2018 bylo
pod č. 242 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Mýto
V částce 124/2018 Sbírky zákonů vydané dne 29. 10. 2018 byla
pod č. 247 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných
mýtným, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.
Nápoje, ocet a droždí
V částce 125/2018 Sbírky zákonů vydané dne 31. 10. 2018 byla
pod č. 248 publikována vyhláška o požadavcích na nápoje,
kvasný ocet a droždí.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2018.
Miroslav Magrot
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
tel.: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

číslo 12/2018

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

úřednice/
úředník na úseku
volnočasových
aktivit

ZPRAVODAJ
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Požadujeme:
• základní znalost problematiky projektového řízení
• základní orientaci v oblasti veřejné správy
• znalost fungování krajského zřízení, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost a spolehlivost, schopnost týmové práce
• schopnost systémové práce a schopnost řešení problémů
• schopnost rychle se učit
• organizační a komunikační dovednosti
• schopnost logického a tvůrčího myšlení
• dobrou znalost běžného kancelářského softwaru (MS Office, internet)
Výhodou:
• znalost problematiky dotační politiky Kraje Vysočina
• základní znalost problematiky neziskových organizací
• znalost problematiky soutěží MŠMT
• základní orientaci v oblasti mládeže, sportu a volnočasových aktivit
• zkušenosti z práce ve veřejné správě
• řidičské oprávnění skupiny B, schopnost služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

Nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu určitou
• předpokládané zahájení pracovního poměru – únor 2018
• plný pracovní úvazek
s místem výkonu práce Věžní • 11. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 		
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
28, Jihlava
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu1)
Kontaktní osoba:
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
Jana Činčárová, tel: 564 602 151, • vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
e-mail:
• příjemný pracovní kolektiv
cincarova.j@kr-vysocina.cz
• pozici vhodnou i pro absolventy/ky.

odboru školství,
mládeže a sportu

Pro podání přihlášky můžete
využít formulář umístěný na
www.kr-vysocina.cz → Volná
pracovní místa → Pracovní
místa pro zaměstnavatele Kraj
Vysočina (se zařazením do
krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se
uchazečům nevrací, je možné
si je osobně vyzvednout do 30
dnů po ukončení výběrového
řízení v oddělení řízení
lidských zdrojů, kancelář
B – 2.21. Nevyzvednuté
přílohy přihlášky budou
skartovány.

Uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost2)
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho státní/ho ob		
čanku/občana
• kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
• datum a podpis
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného 		
státu)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne
14. 12. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo
poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
V Jihlavě 26. 11. 2018

1) Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
2)	Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, jež je cizí/m státní/m
občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.
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