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KONEC STARÝCH KOTLŮ
V ČECHÁCH I NA VYSOČINĚ
Čistota ovzduší, které dýcháme, je ovlivněna celou
řadou faktorů, lidskou činnost nevyjímaje – počínaje
průmyslem přes zemědělství a vytápěním domácností konče. Přitom právě kvalita ovzduší hraje jednu
ze zásadních rolí, jež ovlivňují zdraví obyvatelstva.
Legislativně je kvalita ovzduší řešena zákonem
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). Mezi
významné zdroje znečišťování ovzduší v současné
době řadíme také vytápění domácností, byť dříve byl
jejich příspěvek poněkud bagatelizován. Z pohledu
vypouštění znečišťujících látek do ovzduší jsou nejzásadnějšími zdroji kotle na spalování pevných paliv,
které produkují největší množství emisí škodlivin.
Z dlouhodobých měření a sledování kvality ovzduší
v rámci celé ČR vyplývá, že spolu s dopravou je sektor vytápění domácností jedním z nejvýznamnějších
původců znečištění ovzduší. Tento závěr platí také
pro relativně čisté ovzduší Vysočiny. Kraj Vysočina
monitoruje své ovzduší, a zpřesňuje tak údaje o jeho
kvalitě v rámci projektů ISKOV již šestým rokem,
přičemž výsledky monitoringu, které jsou veřejně
přístupné na www.ovzdusivysocina.cz, kopírují
závěry hodnocení kvality ovzduší celé ČR. Ovzduší
Kraje Vysočina je nejvíce znečištěno částicemi
jemného prachu, jejichž množství v ovzduší výrazně
stoupá v období topné sezony, a to i v malých sídlech,
a ukazuje tak jednoznačně na svého původce – vytápění domácností.
Pro pochopení významnosti sektoru vytápění
domácností jako původce znečištění ovzduší je třeba
dávat jeho vliv do souvislostí s přímým působením
na obyvatelstvo. Je nutné si uvědomit, že škodliviny vypouštěné komíny domácností se rozptylují
ve vrstvě ovzduší přímo nad zemským povrchem,
a tedy tam, kde je obyvateli dýcháno. Je zcela
zřejmé, že zlepšení čistoty ovzduší nelze dosáhnout
bez zásadní obměny zdrojů tepla používaných pro
vytápění domácností.
Jaká pravidla platí pro provoz kotlů?
Pokud se podíváme podrobněji na vytápění domácností, zjistíme, že největší množství emisí škodlivin
produkují zdroje tepla, kterými jsou kotle na pevná
paliva. Zákon o ochraně ovzduší stanovuje pro jejich
provoz několik zásadních pravidel.
• Kotle na pevná paliva I. a II. emisní třídy je zakázáno provozovat po 1. 9. 2022 (jedná se o kotel,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen
rovněž pro přímé vytápění místa instalace).
• Kotel na pevná paliva musí projít kontrolou technického stavu a provozu minimálně jednou za tři
roky (platí pro zařízení o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW).
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• Je zakázáno spalovat jiné materiály či paliva než
ta, která splňují požadavky legislativy ochrany
ovzduší a jsou určena výrobcem kotle.
• Provozovatel musí za podmínek uvedených v § 17,
odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
umožnit kontrolující osobě přístup ke kotli.
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Kdo kontroluje plnění platných pravidel?
Provoz zdrojů znečišťování ovzduší mohou kontrolovat obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a Česká inspekce životního prostředí. Zákon
o ochraně ovzduší dnes za určitých podmínek, a je-li
to nezbytně nutné, umožňuje kontrolním osobám
kontrolovat také spalovací zdroje umístěné v rodinných domech a bytech.
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Co hrozí při porušení pravidel?
Porušení pravidel předepsaných zákonem o ochraně
ovzduší pro fyzické osoby provozující kotle je považováno za přestupek a lze za ně uložit pokutu do:
• 20 000 Kč v případě porušení pravidla o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle
• 50 000 Kč v případě porušení pravidla o ukončení provozu kotlů I. a II. emisní třídy, pravidla
o povolených palivech a pravidla o umožnění
přístupu kontrolujícímu ke kotli
Třetí vlna kotlíkových dotací
Na podzim roku 2019 plánuje Kraj Vysočina spuštění poslední vlny kotlíkových dotací pro vlastníky
rodinných domů v rámci operačního programu
Životní prostředí. Dle podmínek, které nastavuje
Ministerstvo životního prostředí, podporuje tento
dotační titul výměnu starých neekologických kotlů I.
nebo II. emisní třídy za nový, ekologický zdroj tepla.
Provozovatelé těchto zařízení tedy mají poslední
možnost využít dotace až 120 000 Kč na splnění
povinnosti, kterou udává zákon a jejíž neplnění může
být již od roku 2022 sankcionováno. V rámci dotace
je možné starý kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním vyměnit za nový kotel spalující výhradně
biomasu s ruční nebo automatickou podávkou paliva,
plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo.
Bližší informace budou postupně zveřejňovány na
stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky.
 Eva Láníková,
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 581
e-mail: lanikova.e@kr-vysocina.cz
 Kateřina Žáková,
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 515
e-mail: zakova.k@kr-vysocina.cz
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OBEC – PŮVODCE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (část 1.)
Ve spolupráci s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a. s., jsme připravili
seriál článků pro osvěžení znalostí a zajímavostí z oblasti
odpadového hospodářství, který
bude vycházet ve zbývajících
letošních číslech Zpravodaje.
Zákonem, který stanovuje
rámec pro nakládání s odpady
na území ČR, je zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Pro komunální odpady vznikající na území obce, jež mají
původ v činnosti fyzických osob
nepodnikajících, se za původce
odpadů považuje obec. Obec
se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy
fyzická osoba odpady odloží na
místě k tomu určeném; obec se
současně stává vlastníkem těchto
odpadů. Pro bližší specifikaci
zákon obcím umožňuje stanovit

obecně závaznou vyhláškou
obce systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
jejím katastrálním území.
Mezi obecné povinnosti patří
předcházení vzniku odpadů
(§ 10 odst. 1), nakládání s odpadem dle zákona (§ 12 odst. 1)
a odpovědnost za odpad od
jeho vzniku po využití nebo
odstranění (§ 16 odst. 4).
Na všechny původce odpadů se
také vztahují základní povinnosti při nakládání s odpady
podle zákona č. 185/2001 Sb.
Zařazování odpadů podle
druhů a kategorií
Obce musí odpady, které produkují, zařazovat podle Katalogu
odpadů do skupin a kategorií.
Odpady se do skupiny zařazují
podle technologie výroby nebo
činnosti, při které daný odpad
vzniká.

Zajištění přednostního
využití odpadů
Obec by měla zajistit, aby se
odpad přednostně opětovně využíval, což není v žádném případě
jednoduché, neboť se kromě překážek technických naráží také na
překážky legislativní. Dle zákona
o odpadech je možné se od hierarchie nakládání s odpady odchýlit
jenom tehdy, kdy je daný způsob
nakládání s odpadem příznivější
(např. z hlediska energetické
bilance, ekonomického přínosu,
sociální únosnosti apod.).
Předání odpadů pouze
oprávněné osobě
S odpady může nakládat pouze
firma, jež má pro tuto činnost
oprávnění podle zákona o odpadech. Za určitých okolností je
oprávněnou osobou také obec
(např. pokud provozuje sběrný
dvůr).
Vedení průběžné evidence
Obce jako každý původce jsou
povinny vést průběžnou evidenci

o produkci jednotlivých druhů
odpadů a řádných způsobech
nakládání s nimi. Průběžnou
evidenci vedou všechny obce
bez rozdílu množství či druhu
odpadu; každá produkce nebo
nakládání s odpadem musí
být zaznamenána v průběžné
evidenci.
Ve druhé polovině dubna zrealizujeme v Jihlavě (na KrÚ)
a ve Žďáru nad Sázavou (na
MěÚ) půldenní vzdělávací
seminář pro starosty obcí
k problematice odpadového
hospodářství. Konkrétní termíny přinese dubnový Zpravodaj. Náklady budou hrazeny z projektu spolupráce
kraje se společností EKO-KOM, a. s.
 Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí
a zemědělství
tel.: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ V KRAJSKÉ KNIHOVNĚ VYSOČINY
Březen – měsíc čtenářů je
celostátní akce, jejímž cílem je
posilovat společenský význam
četby, propagovat činnost
knihoven a také je příležitostí
ocenit ty, kteří služeb knihoven nejvíce využívají. Krajská
knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě se k této akci připojuje pravidelně a výjimkou
není ani letošní rok. Nabídne
v něm opět spoustu akcí, novinek a služeb, jež jsou realizovány právě jenom v březnu.
Podrobný program je k dispozici na webových stránkách
knihovny www.kkvysociny.cz
nebo na webové stránce
Vysočina fandí kultuře http://
www.vysocina-fandi-kulture.
cz, kde jsou představovány
aktivity a akce příspěvkových organizací zřizovaných
Krajem Vysočina na úseku
kultury.

Program akcí Krajské knihovny
Vysočiny

• Spisovatelé do knihoven – Radka
Denemarková
5. března / 17.00 / přízemí knihovny / vstupné
zdarma
• Stopem na konec světa – křest knihy
7. března / 17.00 / přízemí knihovny / vstupné
zdarma
• Čtenářský klub
11. března / 17.00
Zveme vás na zahájení historicky prvního
Čtenářského klubu v Krajské knihovně
Vysočiny! Pravidelné posezení (nad knihou),
jež se bude konat jednou měsíčně vždy každé
druhé pondělí v 17.00 hod. v prostorách
Krajské knihovny Vysočiny.
Poprvé 11. března na téma Kniha, ke které
se rád vracím.
• Vanuatu – Tomáš Kubeš
11. března / 18.00 / sál Staré radnice / vstupné
50 Kč

• Projekt babička – projekce dokumentárního
filmu v původním znění s titulky z cyklu
Promítej i ty!
13. března / 15.00 / sál Staré radnice / vstupné
zdarma
• Spisovatelé do knihoven – Ondřej Hanus
19. března / 17.00 / přízemí knihovny /
vstupné zdarma
• LiStOVáNí: Legenda Z+H
(Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka)
20. března / 19.00 / studovna Krajské
knihovny Vysočiny / vstupné 80 Kč (děti do
15 let 1 Kč)
• Tomáš Kočko & ORCHESTR:
20 let s básněmi L. Nezdařila
22. března / 19.00 / sál Staré radnice / 150 Kč
(předprodej od 1. března v m-centru KKV)
• Biograf v knihovně: Mimořádná zpráva
25. března / 19.00 / m-centrum / vstupné 20 Kč
• Čítárnička s ilustrátorem Adolfem Dudkem
26. března / 15.30 / Dětské oddělení / vstupné
zdarma
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Novinkou letošního Března – měsíce čtenářů v krajské knihovně
bude aktivita Čtenářský klub. Historicky první Čtenářský klub
v Krajské knihovně Vysočiny, inspirovaný Čtenářskou výzvou
serveru Databáze knih, bude zahájen 11. března v 17.00 hod., ale
konat se bude po celý rok 2019 pravidelně jednou měsíčně vždy
každé druhé pondělí v 17.00 hod. v prostorách Krajské knihovny
Vysočiny, a to vždy na určité konkrétní téma.
Těšit se ale můžeme mimo jiné také na akci Spisovatelé do knihoven
5. a 19. března nebo oblíbené LiStOVáNí: Legenda Z+H (Miroslav
Zikmund a Jiří Hanzelka) 20. března. Stejně jako v předchozích
letech knihovna nabídne registraci nových čtenářů po celý měsíc
zdarma, burzu vyřazených knih a řadu dalších programů.
Akci Březen – měsíc čtenářů vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky a každoročně se k ní hlásí
více než čtyři sta aktivních veřejných knihoven.

Mezi hlavní aktivity letošního desátého jubilejního ročníku bude opět
patřit ocenění Čtenář roku 2019, Biblioweb 2019 – soutěž o nejlepší
webové stránky knihoven a oblíbená Noc s Andersenem 2019.
A připomínána budou i významná výročí:
2. března: Den boje spisovatelů za mír – vyhlásilo sdružení PEN
klub v roce 1984
21. března: Světový den poezie – vyhlásilo UNESCO v roce 1999
28. března: Významný den ČR – výročí narození J. A. Komenského v roce 1592
Více informací na https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/
brezen-mesic-ctenaru, www.nocsandersenem.cz.
 Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
tel.: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

VYBERTE POČIN ROKU 2018 V KRAJSKÝCH
ANKETÁCH ZLATÁ JEŘABINA A SKUTEK ROKU
Od 1. do 31. března 2019 je
možné se zapojit do veřejného
hlasování dvou tradičních anket
v Kraji Vysočina. Svého favorita
můžete podpořit v 15. ročníku
Ceny Kraje Vysočina za kulturní
počin roku 2018 – Zlaté jeřabině.
O hlasy budou bojovat i přihlášené Skutky roku 2018.
Anketa Zlatá jeřabina je tradičně
rozdělena do dvou kategorií:
1. Kulturní aktivita a 2. Péče
o kulturní dědictví. Z přijatých
nominací vybrala odborná pracovní skupina třiceti nejzajímavějších počinů v obou kategoriích. Seznam vybraných počinů

bude uveřejněn na internetových stránkách Kraje Vysočina
a v únorovém čísle novin Kraj
Vysočina spolu s hlasovacím
lístkem. První tři počiny z obou
kategorií s nejvyšším počtem
hlasů budou ohodnoceny Cenou
Kraje Vysočina a finančním
darem.
Po celý březen je možné hlasovat
i pro Skutek roku 2018. Cena
Skutek roku je výrazem poděkování a ocenění aktivit všech, kdo
v roce 2018 vykonali pro kraj
něco mimořádného nad rámec
svých povinností, a to často bez
ohledu na svůj osobní prospěch.

Právě občanská angažovanost,
dobrovolnictví a ochota věnovat svůj volný čas ve prospěch
druhých je významným prvkem
kulturní společnosti a posiluje
její sociální soudržnost. Hlasovat
pro počiny fyzických osob může
pouze občan Kraje Vysočina, a to
jen jednou v každé z uvedených
oblastí. Projekty právnických
osob bude hodnotit odborná
porota.
Hlasovat do obou anket je možné
prostřednictvím elektronického
formuláře na www.kr vysocina.
cz/pocinroku a v anketě Zlatá
jeřabina i prostřednictvím origi-

nálního hlasovacího lístku z únorových novin Kraj Vysočina.
Slavnostní vyhlášení obou anket
se uskuteční 3. června 2019
na zámku v Jaroměřicích nad
Rokytnou.
 Iva Strnadová,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 260, e-mail:
strnadova.i@kr-vysocina.cz
 Eva Leligdonová
odbor regionálního rozvoje,
tel: 564 602 559, e-mail:
leligdonova.e@kr-vysocina.cz

STAROSTA OBCE JE ODPOVĚDNÝ
ZA KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
V životě jednotlivce a obce mohou nastat neočekávané mimořádné
události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry,
vichřice, sesuvy půdy, přívaly sněhu), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí, havárie technologických zařízení
a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit
velké materiální škody.
Ke zmírnění následků těchto událostí přispívají zejména legislativní
a organizační opatření, jež přijímá každý vyspělý stát. Nejinak je
tomu i v České republice. Do povědomí veřejnosti se dostaly pojmy
integrovaný záchranný systém (dále „IZS“) a krizové řízení.
Starosta obce zastává významné místo v legislativě, která řeší
organizaci IZS a zásady krizového řízení na úrovni státních orgánů,
územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob.
Jsou mu svěřeny práva i povinnosti, jež mu umožňují předcházet
dopadům mimořádných událostí a krizových situací ve správním
obvodu nebo obci, odvracet je či řešením zmírňovat jejich dopad.

Stejně jako v jiných oblastech řízení je však nutno i při řešení
mimořádných událostí nebo krizových situací rozlišovat jednotlivé
úrovně řízení, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých orgánů
krizového řízení a zvolit příslušný druh opatření ke zdolání
situace (mimořádné či krizové).
V této souvislosti platí princip priority územní odpovědnosti za
řešení vznikajících mimořádných událostí, které mohou eskalovat
až do krizových situací.
V praxi to znamená následující:
• Při mimořádné události v určité obci zasahují složky IZS a na
provádění záchranných a likvidačních prací se nejprve podílejí
orgány obce.
• Nejsou-li orgány obce schopny vlastními možnostmi zajistit
překonání mimořádné události, je nezbytné, aby k řešení
situace přistoupily orgány vyššího stupně, a tedy orgány obce
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s rozšířenou působností (dále „ORP “), kterých je v kraji celkem
patnáct a do jejichž správních obvodů konkrétní obce patří.
• Je-li situace natolik závažná a její řízení komplikované, že ani
orgány ORP nemohou samostatně řešit danou situaci, je nutné,
aby se do řešení zapojily orgány kraje.
Hejtman kraje pak dle § 11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění,
koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné
události vzniklé na území kraje, pokud přesahuje území jednoho
správního obvodu ORP a velitel zásahu vyhlásil nejvyšší stupeň
poplachu nebo ho o to požádal anebo ho o koordinaci požádal
starosta obce s rozšířenou působností.
Práva a povinnosti i samospráv obcí a kraje při vzniku mimořádných událostí a krizových situací jsou stanoveny následujícími
zákony:
V zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění, je popsána
působnost ústředních správních úřadů, orgánů krajů a obcí a jejich
starostů při zajištění připravenosti na mimořádné události a při
provádění záchranných a likvidačních prací, ochraně obyvatelstva,
poskytování plánované pomoci na vyžádání a provádění kontrol
dodržování zákona v mezích stanovených působností a ukládání
pokut při jeho porušení.
Orgány obce podle uvedeného zákona § 15 zajišťují připravenost
obce na mimořádné události, podílejí se na provádění záchranných
a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 12 při výkonu
státní správy kromě úkolů uvedených v § 15 zajišťuje připravenost
správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na
mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací
a ochranu obyvatelstva. Starosta obce s rozšířenou působností pro
koordinaci záchranných a likvidačních prací může použít krizový
štáb své obce (jeho ustanovení je pro ORP zákonnou povinností).
Starosta obce tak může učinit také v případě, že se rozhodne si
krizový štáb obce ustanovit (jeho ustanovení není pro obec zákonnou povinností).
Orgány kraje zajišťují dle § 10 přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu
obyvatelstva.
V zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění jsou popsány
kompetence orgánů krajů a hasičských záchranných sborů krajů,
působnost orgánů obce a starosty při zajištění připravenosti obce
na krizové situace a v době krizového stavu.
Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost
správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací; ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na
této připravenosti podílejí. Za tímto účelem mimo jiné:
• zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností
pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností
(§ 18)
• zřizuje a řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností pro
území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který
je současně krizovým štábem pro území správního obvodu
obce (§ 18)
• zřizuje pracoviště krizového řízení (§19)
• plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení
při přípravě na krizové situace a při jejich řešení (§ 18)
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Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových
situací; ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí. Za
tímto účelem mimo jiné:
• může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán (§ 21)
• plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností
a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při
jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu
obce s rozšířenou působností (§ 21)
Krizovou situací se rozumí pro účely krizového zákona mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému,
narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je
vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu –
krizové stavy.
Stav nebezpečí může vyhlásit hejtman kraje pro území kraje či jeho
část na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však třicet dnů. K tomuto
právnímu aktu však musí být splněny následující podmínky:
Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit,
jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí,
pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není
možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů,
orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury.
Zde je nutno zdůraznit, že všechny tři podmínky pro vyhlášení
stavu nebezpečí, které jsou výše uvedené, musí být naplněny současně. Rozhodnutí o stavu nebezpečí (§ 3) musí obsahovat krizová
opatření a jejich rozsah. Ta jsou přesně stanovena v § 14, a nejsou
tedy libovolná a bezbřehá.
Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Věstníku právních
předpisů kraje. Je to nástroj, jenž hejtmanovi kraje legislativně
umožňuje nařídit krizová opatření k překonání krizového stavu,
a tedy i opatření, kterými se zasahuje do práv a povinností osob.
Hejtman je o vyhlášení stavu nebezpečí povinen informovat
mimo jiné i vládu ČR, jež je oprávněná stav nebezpečí zrušit,
pokud nejsou splněny podmínky pro jeho vyhlášení. Z uvedeného je tedy patrno, že se jedná o velmi závažné a odpovědné
rozhodnutí při vzniku mimořádné události a v procesu jejího řešení.
Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu
nebezpečí, hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu.
Jak již bylo uvedeno, mohou hejtmani krajů a starostové obcí využívat při koordinaci záchranných a likvidačních prací svůj krizový
štáb. Je to pracovní orgán, jehož členové jsou předsedou krizového
štábu (hejtmanem kraje, starostou ORP, starostou obce) předem
jmenováni a je předem stanoveno místo jejich jednání a materiální
zabezpečení. Krizový štáb kraje a obce s rozšířenou působností jsou
personálně obsazeny členy bezpečnostní rady kraje a ORP, zástupci
složek IZS a popřípadě jinými přizvanými specialisty s ohledem na
charakter události, a to podle rozhodnutí předsedy krizového štábu.
O organizačním složení bezpečnostní rady kraje, bezpečnostních
rad obcí s rozšířenou působností, jejich krizových štábů a spolupráci složek IZS se starosty obcí při řešení mimořádných událostí
pojednáme v dalším čísle Zpravodaje.
Podrobnější informace k předmětné problematice naleznete pod
následujícím internetovým odkazem:
http://www.kr-vysocina.cz/vysocina-bezpecna.asp
http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
tel.: 564 602 131, e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz
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VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY
Vysočina se připravuje na nové
uspořádání veřejné regionální
autobusové i vlakové dopravy.
Udržení stávajících jízdních řádů,
které mají historický základ ve
20. století a řadu let jen minimálně reagovaly na potřeby
měnícího se rytmu výroby v největších firmách regionu, dojde po
roce 2019 ke změnám. „Z tohoto
důvodu Kraj Vysočina velice
pečlivě připravil optimalizaci
jízdních řádů tak, aby větší objem
dopravních výkonů bylo možné
zajistit menším počtem autobusů s vyšším podílem malých
autobusů v celém systému. To
předpokládá vytvoření dopravně
i tarifně integrovaného systému,
založeného na přípoji mezi auto-

busy a vlaky,
popřípadě mezi
autobusy navzájem, nabídku
zvýhodněného
předplaceného
jízdného pro pravidelné cestující, možnost objednávat si jízdenky přes internet
a také k úhradám jízdného využívat platebních karet,“ vyjmenovává velice stručně výhody
hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
V regionu se tak po roce 2019
objeví stovky nových spojů/linek.
Páteřní doprava bude i nadále
nabízena bez nutnosti přestupů,
nově však přibydou navazující spoje. Zásadní pro cestující

je skutečnost,
že při přesunu
z místa na místo
bude moci využít volitelného
dopravního prostředku na jednu
jízdenku, kterou si i v případě
přestupu koupí u prvního využitého dopravce. Navíc dojde ke
sjednocení ceníků, předplatné
bude výhodnější než jednorázové
jízdné, cestující mohou na budoucím jízdném oproti současnému
násobně ušetřit. Připravuje se
také speciální jízdní kupon pro
seniory; jeho podoba se stále ještě
diskutuje. Pokud jde o studenty
a žáky, studentské potvrzení
bude fungovat stále stejně. Do

budoucna se předpokládá možnost přímé komunikace dopravce
se školou, která sama potvrdí
totožnost studenta.
K zavedení nové podoby veřejné
dopravy Vysočiny přistoupil
Kraj Vysočina z důvodu brzkého
vypršení smluv s téměř všemi
smluvními dopravci. Podle platné
evropské legislativy už totiž
nemůže dále prodlužovat stávající smlouvy a do konce roku
2019 musí uzavřít nové smlouvy
s dopravci, kteří musí projít soutěží ve výběrovém řízení.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana
tel: 724 650 123
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

VÝSLEDKY 11. ROČNÍKU SOUTĚŽE BEZPEČNÁ NEMOCNICE
Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice vyhlašovaná Krajem
Vysočina se v letošním roce přehoupla do další desítky své existence.
Každoročně je vyhlašována společně s partnery soutěže, kterými
jsou Spojená akreditační komise, o. p. s., Johnson & Johnson,
s. r. o., a Česká asociace sester, z. s.
Do letošního, již jedenáctého ročníku se přihlásilo dvacet poskytovatelů
zdravotních služeb s jednadvaceti projekty, které řeší bezpečí
pacientů i zaměstnanců jednotlivých lůžkových zařízení. Zastřešující
téma Bezpečí a kvalita ve zdravotnictví – jak čelit aktuálním
problémům a výzvám? nabízí nespočet možností, jak projekt uchopit.
Projekty se věnovaly paliativní péči v nemocnici, zjednodušení
zdravotnické dokumentace, nabídce služby pomocníka a rádce pro
pacienty ve zdravotnickém zařízení, procesu bezpečné medikace
pacientů, očkování zdravotníků, propagaci nekuřácké nemocnice
i nápadu na novou stomatologickou čekárnu. V neposlední řadě byl
řešen i problém etického poradenství spojený s každodenní klinickou
praxí. Tak bychom mohli postupně vyjmenovat zaměření všech
projektů, které byly zpracovány na vysoké úrovni, přestože jejich
tvorba byla nad rámec pracovních povinností řešitelských týmů
v jednotlivých zařízeních.
Na pomyslné stupně vítězů dosáhlo pět projektů, které byly
nejlépe hodnoceny komisí složenou ze zástupců partnerů soutěže,
poskytovatelů zdravotních služeb, Ministerstva zdravotnictví ČR
a zástupců Kraje Vysočina.
Skleněné ceny a finančního daru, určeného k dalšímu vzdělávání
zaměstnanců, se dostalo uvedeným poskytovatelům zdravotních služeb,
velké uznání však patří všem zúčastněným.
Celostátní soutěž každoročně doprovází – a vlastně dlouholetou tradici
započala – ještě o jeden rok dříve Konference Dny bezpečí, která se
letos konala již po dvanácté.
Dopolední program složený z rozmanitých přednášek nabídl účastníkům
aktuálně téma paliativní péče, o které informoval MUDr. Ladislav
Kabelka, komunikaci s nemocnými a jejich nejbližšími v těch nejtěžších
chvílích pak ve své přednášce podchytila psycholožka MUDr. Silvie

1. místo:
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:
Paliativní péče v nemocnici
2. místo:
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace:
Edukace zaměstnanců Nemocnice Třebíč, příspěvkové
organizace, v hygienické dezinfekci rukou pomocí UV lampy
3. místo:
Krajská nemocnice Liberec, a. s.:
Projekt Naše sestra
4. místo:
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace:
Průvodce nemocnicí podpora pro pacienty a klienty nemocnice
5. místo:
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze:
Zefektivnění procesu bezpečné medikace, přípravy a podávání
cytostatik a biologické léčby cestou nové softwarové podpory

Quisová, zatímco náměstkyně ministra zdravotnictví paní MUDr. Alena
Švehlová nastínila kroky ministerstva, kterými chce naše zdravotnictví
dále směřovat. O poznatky práce z „terénu“ se podělil ředitel Domova
pro seniory Velké Meziříčí Mgr. Vítězslav Schrek a svou přednáškou
o zdravotně-sociálním pomezí přispěla vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Soňa Měrtlová. O pohled Spojené akreditační komise na
komunikaci ve zdravotnictví se podělil MUDr. Ivan Staněk.
Ohlasy na jednotlivé přednášky byly velmi pozitivní a odpolední
diskuze mezi účastníky konference přinesla nové podněty a další
výzvy. Vždy je však co zlepšovat a organizátoři se už nyní zabývají
myšlenkami na další ročník obou akcí. Ten letošní je totiž již minulostí.
 Jitka Šalandová, odbor zdravotnictví
tel.: 564 602 464, e-mail: salandova.j@kr-vysocina.cz
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DOTACE DO LESŮ V ROCE 2019
V současné době mohou vlastníci
a nájemci lesů v Kraji Vysočina
podávat žádosti o finanční prostředky ze dvou zdrojů, jejichž
administrátory jsou pracovníci
Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina vyhlásil na lednovém zastupitelstvu grantový
program ve Fondu Vysočina
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
2019 na předměty dotace uvedené v tabulce:
Pro účely tohoto programu jsou
podporovány vybrané dřeviny,
kterými jsou:
buk lesní, dub letní, dub zimní,
třešeň ptačí, javory, jasany, jilmy,
lípy, olše, jedle bělokorá, jedle
obrovská, modřín opadavý, douglaska tisolistá a habr obecný.
Minimální výše požadované
dotace je 10 000 Kč na jeden
projekt, maximální výše dotace
je 500 000 Kč na jeden projekt,
žadatel může předložit pouze
jeden projekt. Projekt může být
realizován jen na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa
na území Kraje Vysočina, které
jsou v lesním hospodářském
plánu nebo lesní hospodářské
osnově označeny jako porostní
půda nebo bezlesí.
Žádosti je mož né podávat
v období od 1. 3. 2019 do 29. 3.
2019.
Projekt může být zahájen nejdříve dnem podání žádosti
a ukončen nejpozději do čtyř
měsíců od rozhodnutí o poskytnutí dotace v samosprávných
orgánech Kraje Vysočina.
O poskytnutí dotace v rámci programu bude rozhodnuto nejpozději do 30. 6. 2019 a tato informace bude zveřejněna na webových stránkách Fondu Vysočiny
(www.fondvysociny.cz).
Finanční prostředky budou
poskytnuty na základě smlouvy
o poskytnutí dotace, v níž budou
podrobněji stanoveny podmínky
čerpání finančních prostředků,
způsob a termín předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace.
Pokud nebude bez závažného
důvodu podepsána smlouva

Předmět dotace
Umělá obnova sadbou první poloodrostek
Umělá obnova sadbou první odrostek
Umělá obnova sadbou opakovaná poloodrostek
Umělá obnova sadbou opakovaná odrostek
Opakovaná výchova
Zřizování oplocenek
Individuální ochrana poloodrostků a odrostků
Individuální ochrana kostry porostu – mechanická
žadatelem do 30 dnů od jejího
obdržení, ztrácí žadatel automaticky nárok na poskytnutí dotace.
Dotazy technického zaměření – odbor životního prostředí
a zemědělství, oddělení lesního
hospodářství a myslivosti: Jiří
Bartoš, tel: 564 602 264, e-mail:
bartos.j@kr-vysocina.cz;
Jaroslav Voráček, tel: 564 602 377,
e-mail: voracek.j@kr-vysocina.cz.
Dotazy k náležitostem žádosti
včetně vyúčtovaní a k jejímu
podání – odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
zemědělství:
Lenka Vondrová, tel: 564 602 209,
e-mail: vondrova.l@kr-vysocina.cz;
Milan Hejda, tel: 564 602 366,
e-mail: hejda.m@kr-vysocina.cz
Více o programu najdete na
https://www.fondvysociny.cz/.
M i n ist e r st vo ze mě dělst v í
provedlo novelu nař í zen í
č. 30/2014Sb.
Dovolujeme si upozornit na
některé změny:
Změny v pravidlech pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích od 1. 1.
2019 jsou mimo jiné vyvolány
počátkem účinnosti vyhlášky
č. 298/2018 Sb., o zpracování
oblastních plánů rozvoje lesů a o
vymezení hospodářských souborů, na kterou odkazují pravidla pro poskytování finančních
příspěvků ve věci stanovištní
vhodnosti dřevin.
Ohlášení doručené od 1. září
do 31. října 2018 je platné i pro
období od 1. listopadu 2018
do 30. června 2019 s výjimkou finančního příspěvku na
ochranu lesa (pokud žadatel

Technické
jednotky
ks
ks
ks
ks
ha
km
ks
ks

předpokládá žádost i o tento
finanční příspěvek, musí ohlášení doručené před 1. listopadem
2018 doplnit dalším ohlášením
platným i pro tento finanční
příspěvek). Předpokládaná výše
finančního příspěvku, uváděná v ohlášení, je orientační
částka, která není závazná pro
rozhodnutí o výši finančního
příspěvku.
Došlo ke změně hospodářského
roku pro podávání žádostí, který
je nově stanoven na období od
1. 7. do 30. 6. kalendářního roku.
Žadatele upozor ňujeme, že
u stávajících dotačních titulů
došlo k navýšení finančních
částek za technickou jednotku.
Žadatelé budou mapové podklady, kopie faktur, výpis z lesní
hospodářské evidence a další
doklady předkládat pouze na
vyžádání.
Do doby vydání schvalujícího
rozhodnutí Evropské komise
k úpravě režimu podpory se
finanční příspěvek
- na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním
porostu a
- na likvidaci klestu štěpkováním nebo drcením při obnově
lesa s rozptýlením hmoty
v obnovovaném porostu
- na výchovu lesních porostů do
40 let věku
- na včasnou a účinnou asanaci
vytěženého jehličnatého dříví
v porostu poskytuje v režimu
de minimis. Do uvedeného
okam žik u proto žadatel
k žádosti o uvedené finanční
příspěvky přikládá k žádosti
také čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de

Sazba
30 Kč
40 Kč
30 Kč
40 Kč
4 000 Kč
60 000 Kč
50 Kč
50 Kč

minimis. Uvedené opatření
se týká finančních příspěvků,
jejichž předmět byl splněn po
31. říjnu 2018.
Nově byl doplněn dotační titul,
který je zaměřen na ochranu lesa:
1) Včasná a účinná sanace
vytěženého jehličnatého
dříví
V případě, že žadatel provede
asanaci vytěženého jehličnatého
dříví a následně bude požadovat
finanční příspěvek, je třeba
do sedmi kalendářních dnů od
splnění předmětu finančního
příspěvku oznámit elektronicky
způsobem oznámení o provedení asanace příslušnému krajskému úřadu na adrese https://
epodani.mze.cz.
2) Seštěpkování jehličnatých
dřevin poškozených lýkožrout y nebo václavkou
smrkovou
Úplné informace najdete pod
odkazem: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/
financni-prispevky-na-hospodareni-v/
V případě obou zdrojů finančních příspěvků je nutné podání
žádostí v elektronické podobě.
Více informací vám podají
na odbor u život n í ho pro středí a zemědělství, oddělení
zemědělství:
 Ivana Teplá
tel. 564 602 263
e-mail: tepla.i@kr-vysocina.cz
 Kuřátková Jana
tel. 564 602 268, e-mail:
kuratkova.j@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Zrušení karenční doby
V částce 13/2019 Sbírky zákonů
vydané dne 7. 2. 2019 byl pod
č. 32 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a některé
další zákony.
Cílem novely zákoníku práce
je zrušení institutu karenční
doby, po kterou se v případě
dočasné pracovní neschopnosti
neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru
náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem․
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2019.
Insolvence
V částce 13/2019 Sbírky zákonů
vydané dne 7. 2. 2019 byl pod
č. 31 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 6/2002 Sb.,
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích),
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění

pozdějších předpisů, a zákon
č. 296/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních,
ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony.
Cílem novely zákona je řešení
excesivního zadlužení fyzických osob ústící do takzvané
dluhové pasti – stavu, v němž
se pohledávky staly fakticky
nesplatitelnými, neboť jejich
celková výše (včetně příslušenství) roste rychleji, než jak
ji dlužníci jsou (nebo by byli)
schopni uspokojovat ze svého
majetku a svých příjmů. Zákonodárce proto zpřístupnil institut oddlužení pro širší okruh
dlužníků, přičemž podmínkou
oddlužení již nebude splacení
minimálního podílu přihlášených pohledávek nezajištěných
věřitelů (30 %) v období pěti let.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.
6. 2019 (část 1. 6. 2022, část 1.
11. 2019, část dnem vyhlášení).
DPH
V částce 3/2019 Sbírky zákonů
vydané dne 17. 1. 2019 byl pod
č. 6 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon dle dikce zákona nabývá
účin nosti d nem 1. 1. 2019

(fakticky dnem uplynutí generální legisvakanční lhůty, tzn.
1. 2. 2019 – pozn. autora).
Plemenitba
V částce 2/2019 Sbírky zákonů
vydané dne 10. 1. 2019 byl pod
č. 3 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o
změně některých souvisejících
zákonů (plemenářský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
25. 1. 2019.
Spotřební daně
V částce 2/2019 Sbírky zákonů
vydané dne 10. 1. 2019 byl pod
č. 4 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů.
Zá kon nabý vá úči n nost i
dnem 1. 2. 2019 (část dnem
vyhlášení).
Směnárny
V částce 2/2019 Sbírky zákonů
vydané dne 10. 1. 2019 byl pod
č. 5 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 277/2013 Sb.,
o směnárenské činnosti, ve
znění zákona č. 183/2017 Sb.,
a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 4. 2019.

Notáři
V částce 3/2019 Sbírky zákonů
vydané dne 17. 1. 2019 byl pod
č. 7 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992
Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 4. 2019.
Hazard
V částce 5/2019 Sbírky zákonů
vydané dne 18. 1. 2019 byla
pod č. 10 publikována vyhláška
o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat
provozovatelem hazardních
her, rozsahu přenášených dat
a jiných technických parametrech přenosu dat.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 6. 2019 (část 1. 4. 2019).
Kožešiny
V částce 14/2019 Sbírky zákonů
vydané dne 12. 2. 2019 byla
pod č. 34 publikována vyhláška
o kompenzačním příspěvku
chovatelům, kteří provozují
chov zvířat pro kožešiny.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 27. 2. 2019.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
tel.: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2019 konaného dne 29. 1. 2019
Usnesení 0001/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0002/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
Ing. Lukáše Vlčka a Josefa Zahradníčka ověřovateli zápisu ze
zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2019.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0003/01/2019/ZK - Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí * zprávu o činnosti rady kraje * Zprávu o plnění usnesení
zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018 dle materiálu
ZK-01-2019-02, př. 1, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu
ZK-01-2019-02, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019), termín:
29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0004/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: grémium ředitele (29. 1. 2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0005/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů
na vzdělávání v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu
ZK-01-2019-04, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu
ZK-01-2019-04, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (29. 1. 2019),
termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0006/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním
roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018 v celkové výši
315 572 Kč školám uvedeným v materiálu ZK-01-2019-05, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor ekonomický (4. 12.
2018), odbor školství, mládeže a sportu (4. 12. 2018), termín:
29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0007/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX.
letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji dle
materiálu ZK-01-2019-06, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (23. 6. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (23. 6. 2019), termín: 23. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0008/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina
z roku 2018 v celkové výši 2 400 000 Kč do rozpočtu kraje na
rok 2019, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní
tělovýchovná činnost, na poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě
Jiskra Havlíčkův Brod, z. s., IČ: 00529672 * poskytnout dotaci
ve výši 2 400 000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův
Brod, z. s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod,
IČ: 00529672, na realizaci projektu Výstavba budovy pro zázemí
organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi
a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019“ * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2019-07, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 6. 2019), odbor ekonomický (31. 7. 2019), termín:
31. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0009/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 –
Ostatní tělovýchovná činnost, těmto organizacím: - Fotbalovému
klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s., se sídlem Jiráskova
2603/69, 586 01 Jihlava, IČ: 22908951, ve výši 1 500 000 Kč
na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale,
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- Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí se sídlem Žďárská
158, 592 14 Nové Veselí, IČ: 75070961, ve výši 470 000 Kč
na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené, SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, z.
s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě,
IČ: 43378480, ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra
talentované mládeže v lyžování, - DUKLE Jihlava – mládež, z.
s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČ: 70802769,
ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované
mládeže v ledním hokeji, - Krajskému centru talentované mládeže
VOLEJBAL VYSOČINA, z. s., se sídlem Pavlovova 2672/14,
586 01 Jihlava, IČ: 22729275, ve výši 230 000 Kč na projekt
Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu, - Krajskému
centru talentované mládeže, z. s., se sídlem Janáčkovo stromořadí
156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČ: 05197392, ve výši 600 000 Kč na
projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu, - Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z. s., se sídlem Evžena Rošického
2684/6, 58601 Jihlava, IČ: 63438216, ve výši 230 000 Kč na
projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání, - HB
Ostrov, z. s., se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod,
IČ: 26570068, ve výši 210 000 Kč na projekt Krajského centra
talentované mládeže ve stolním tenisu, - Basketbalovému klubu
Jihlava, z. s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava,
IČ: 62797972, ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra
talentované mládeže v basketbalu, - SPORTOVNÍMU KLUBU
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, z. s., se sídlem Vlachovická 1200,
592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, ve výši 280 000 Kč
na projekt Krajského centra talentované mládeže v biatlonu *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2019-08, př.
2 * neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, Florbalové škole Jihlava,
z. s., se sídlem Helenínská 567/2, 586 01 Jihlava, IČ: 26987121,
ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované
mládeže ve florbalu dívky.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor školství, mládeže
a sportu (31. 12. 2019), odbor ekonomický (31. 12. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0010/01/2019/ZK – Tento materiál není s odkazem
na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože
by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor sekretariátu hejtmana (15. 1. 2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0011/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními
partnery v roce 2018 dle materiálu ZK-01-2019-10, př. 1.
odpovědnost: Zastupitelstvo kraje (29. 1. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0012/01/2019/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům
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na akce a ve výši dle materiálu ZK-01-2019-11, př. 1 * schválit
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle
materiálu ZK-01-2019-11, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2019-11, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019), odbor ekonomický (31. 12. 2019), termín:
31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Usnesení 0013/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši
1 200 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení
jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-01-2019-12, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-01-2019-12, př. 2 * uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním
smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu a stavební úpravy a nástavbu hasičské zbrojnice dle materiálu
ZK-01-2019-12, př. 4, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, o částku 1 200 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 1
200 000 Kč na poskytnutí dotací.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0014/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanovují
pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům
zastupitelstva dle materiálu ZK-01-2019-13, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019), termín:
29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0015/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt pozemky v rozsahu, způsobem a cenu dle materiálu
ZK-01-2019-14, př. 2, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv do vlastnictví Kraje Vysočina
* převést pozemky dle materiálu ZK-01-2019-14, př. 1 darem
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Rožínka,
schvaluje Dodatek č. 1805 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2019-14, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12.
2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0016/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu, způsobem a cenu dle materiálu ZK-012019-15, př. 1, od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 1. 2020), termín: 31. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0017/01/2019/ZK – Tento materiál není s odkazem
na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

strana 9

(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. 6. 2019), termín: 30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0018/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu při zajištění
přípravy a realizaci akce II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat dle
materiálu ZK-01-2019-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0019/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek par. č. 3753/2 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 19 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví České
republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní
pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov, do vlastnictví Kraje Vysočina dle Smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku dle materiálu ZK-01-2019-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2019), termín: 30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0020/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 126 o výměře 14 m2 v k. ú.
Veselá u Častrova a obci Veselá z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Veselá, schvaluje Dodatek č. 1806 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2019-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2019), termín: 30. 4. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0021/01/2019/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. 5. 2019), termín: 31. 5. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0022/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1482/2 o výměře 12 m2, oddělený geometrickým plánem č. 2514-108/2018 z pozemku par.
č. 1482 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem,
schvaluje Dodatek č. 1808 Zřizovací listiny Krajské správ y
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2019-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2019), termín: 30. 4. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0023/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 582/8 o výměře 4 172 m2, oddělený
geometrickým plánem č. 253-135/2014 z pozemku par. č. 582/1
v k. ú. a obci Petráveč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
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města Velké Meziříčí, schvaluje Dodatek č. 1810 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2019-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 5. 2019), termín: 31. 5. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0024/01/2019/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. 5. 2019), termín: 31. 5. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0025/01/2019/ZK – Tento materiál není s odkazem
na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože
by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2019), termín: 31. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0026/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky par. č. 6404/2 o výměře 300 m2, par.
č. 6406 o výměře 16 m2, par. č. 3813/11 o výměře 31 m2, par.
č. 3813/10 o výměře 35 m2, par. č. 638 o výměře 801 m2 a par.
č. 3906 o výměře 986 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Velké Meziříčí * převést darem díl „a“ o výměře
557 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/2, a díl „c“ o výměře
507 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/4 dle geometrického
plánu č. 4967-246/2018 v k. ú. a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí * nabýt darem
pozemek par. č. 5622/2 o výměře 953 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 4965-434/2018 z pozemků par. č. 5622/2, díl
„d“, par. č. 2804/3 díl „c“ a par. č. 2797/3 díl „b“ z vlastnictví
Města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
* Dodatek č. 1814 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-012019-27, př. 1 *Dodatek č. 1815 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2019-27, př. 2 * Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Hotelové
školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí dle
materiálu ZK-01-2019-27, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2019), termín: 31. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0027/01/2019/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 (4. 2. 2019), termín: 4. 2. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0028/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 4559/5 o výměře 460 m2, oddělený

strana 10

geometrickým plánem č. 228-265/2017 z pozemku par. č. 4559/2
v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví města Chotěboř, schvaluje Dodatek č. 1816 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2019-29, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2019), termín: 31. 8. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0029/01/2019/ZK – Tento materiál není s odkazem
na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože
by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2019), termín: 31. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0030/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 7408/5 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 57 m2 a par. č. 7408/6 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 21 m2, oddělené GP č. 2324-8177/2017
z pozemku par. č. 7408/1 v k. ú. Telč z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví města Telč, schvaluje Dodatek č. 1818 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková
organizace, dle materiálu ZK-01-2019-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2019), termín: 30. 4. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0031/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1819 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-201932, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0032/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatně pozemky par. č. 448/7 o výměře 1 580 m2 a par.
č. 448/8 o výměře 180 m2 v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou
a obci Kozlov a pozemek par. č. 1761/10 o výměře 31 m2 v k. ú.
a obci Pacov 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. 2020), termín: 31. 12.
2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0033/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0504/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 tak,
že materiál ZK-04-2018-47, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-01-2019-34, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (29. 1. 2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0034/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
zrušit usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový (29. 1. 2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 3/2019

ZPRAVODAJ

Usnesení 0035/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout
převést darem pozemní komunikaci – bývalou silnici III/34531
včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví města Chotěboř, rozhoduje převést darem pozemní
komunikaci – bývalou silnici III/34531 včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 673/11 – ost. plocha, silnice, o výměře
12 105 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví města Chotěboř, schvaluje Dodatek č. 1820 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2019-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2019), termín: 30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0036/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
zrušit usnesení 0119/02/2016/ZK.
odpovědnost: odbor majetkový (29. 1. 2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0037/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2019-38, př. 1, za kupní
cenu 100 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí
v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2019), termín: 31. 12.
2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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odpovědnost: odbor majetkový (1. 2. 2019), termín: 1. 2. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0042/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem díl „a“ o výměře 116 m2, oddělený geometrickým
plánem č. 62-53/2018 z pozemku par. č. 340 v k. ú. Leština
u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov, schvaluje Dodatek č. 1809
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2019-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 4. 2019), termín: 30. 4. 2019
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0043/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 293/12 o výměře 540 m2 oddělený
geometrickým plánem č. 605-17/2018 z pozemku par. č. 293/1
v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Statutárního města Jihlavy, schvaluje Dodatek
č. 1813 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2019-26,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2019), termín: 31. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0040/01/2019/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 (29. 1. 2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0044/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje
Vysočina z roku 2018 v celkové výši 339 317 968,40 Kč do
rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-012019-72, př. 1 * zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na
provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací
zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2019-72, př.
1 * převod finančních prostředků ve výši 11 553 992,90 Kč do
Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených
prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví,
na kapitolu Sociální věci a na kapitolu Kultura na poskytnutí
zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem dle
materiálu ZK-01-2019-72, př. 2, rozhoduje * poskytnout
dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní
tělovýchovná činnost, Nadačnímu fondu regionální fotbalové
Akademie Kraje Vysočina, IČ: 04417909, ve výši 1 700 000 Kč
na realizaci projektu Podpora regionální fotbalové Akademie
Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2019-72, př. 3 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2019-72, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor ekonomický
(31. 12. 2019), odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), odbor školství, mládeže a sportu (31. 12.
2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0041/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy
a Vyšší odborné školy, Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-012019-71, př. 1, kterým se vyjímá nemovitý majetek z hospodaření
organizace.

Usnesení 0045/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených
s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava dle materiálu
ZK-01-2019-73, př. 5, schvaluje převod finančních prostředků

Usnesení 0038/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
zrušit usnesení 0326/04/2015/ZK.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor majetkový (29. 1.
2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0039/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0559/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012 tak,
že text: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky
od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání
kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za cenu
dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 3“ se ruší.
odpovědnost: odbor majetkový (29. 1. 2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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ve výši 60 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní
nemocnice, za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 60 000 000 Kč
s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na
předfinancování celkových výdajů projektu Modernizace a obnova
přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice
Jihlava s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně
dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor zdravotnictví (29. 1.
2019), odbor ekonomický (29. 1. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace (29. 1. 2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0046/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava,
§ 2292 – Dopravní obslužnost, o částku 28 733 915 Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 28 733 915 Kč na pokrytí zvýšených nákladů
dopravců v linkové dopravě způsobených změnou nařízení vlády
upravující výši minimální mzdy, stanovuje rozsah veřejné linkové
osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019 ve veřejné linkové
osobní dopravě maximálně do 405 789 915 Kč prokazatelných
ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil.
počtu ujetých km.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor dopravy a silničního
hospodářství (28. 2. 2019), termín: 28. 2. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0047/01/2019/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor dopravy a silničního
hospodářství (30. 4. 2019), termín: 30. 4. 2019
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Usnesení 0048/01/2019/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (30. 6. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč,
příspěvková organizace (30. 6. 2019), termín: 30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0049/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 – Hudební činnost, o částku 3 950 000 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 3 950 000 Kč dle materiálu ZK-01-2019-45, př.
2, rozhoduje * poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje

strana 12

žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-01-2019-45, př. 2 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-01-2019-45, př. 3.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje (29. 1. 2019), odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019), odbor ekonomický (31. 12. 2019),
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0050/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů realizujících proces transformace pobytových zařízení sociální péče v komunitní typy
sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2019-46, př. 1, ve výši max.
30 000 000 Kč pro účely hrazení faktur spojených s přípravou
a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně
dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), odbor ekonomický (31. 12. 2022), termín: 31. 12. 2022
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0051/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
o zařazení navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě
sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2019-47, př.
3, do 30. 6. 2020 * poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních
služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 132 670 840 Kč
z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území
Kraje Vysočina, individuální projekt VI, dle materiálu ZK-012019-47, př. 1upr1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 z projektu Podpora
vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb,
které Kraj Vysočina nezřizuje, dle materiálu ZK-01-2019-47, př.
2, schvaluje * maximální výši příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkové organizace kraje na období
od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 ve výši 9 867 657 Kč z účtu projektu
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina,
individuální projekt VI dle materiálu ZK-01-2019-47, př. 1, upr1
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo cizích zdrojů na financování projektu Podpora vybraných
sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt
VI v celkové výši max. 60 000 000 Kč s tím, že tyto prostředky
budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor sociálních věcí (30.
6. 2019), odbor ekonomický (30. 6. 2019), termín: 30. 6. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0052/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, spolku
KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČ: 22734686,
ve výši 300 000 Kč na realizaci akce Malé granty 2019 projektů
NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina dle materiálu ZK-012019-48, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-01-2019-48, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 3. 2019), termín:
30. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 5, zdrželi se 2.
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Usnesení 0053/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje,
spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČ:
22734686, ve výši 350 000 Kč na realizaci akce Krajské koordinační a servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-01-2019-49, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle
materiálu ZK-01-2019-49, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 3. 2019), termín:
30. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 5, zdrželi se 2.
Usnesení 0054/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, a schválit
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví,
schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
dle materiálů ZK-01-2019-74, př. 1, ZK-01-2019-74, př. 2,
a ZK-01-2019-74, př. 3 * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek
na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče
a zdravotnictví v celkové výši 369 457 421 Kč dle materiálu
ZK-01-2019-74, př. 1, rozhoduje * poskytnout dotaci pro
poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 480 147 000 Kč
z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, kapitoly Sociální věci, dle
materiálů ZK-01-2019-74, př. 2 a ZK-01-2019-74, př. 3 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2019-74, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (15. 3. 2019), termín:
15. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0055/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 2,5 mil Kč na zvláštní
účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování
energetické náročnosti budov.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020), odbor
majetkový (31. 1. 2020), termín: 31. 1. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0056/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
navýšení rozpočtu projektu Connecting Regions AT–CZ spojené
s prodloužením jeho realizace v rámci Programu přeshraniční
spolupráce INTERREG V–A Rakousko – Česká republika do
31. 12. 2022, se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši
5 000 €, tj. 125 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1
euro = 25 Kč), kde Kraj Vysočina plní roli vedoucího partnera
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo z cizích zdrojů v maximální výši 1 250 000 Kč (1 euro =
25 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu
Connecting Regions AT–CZ s tím, že tyto finanční prostředky
budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting
Regions AT–CZ.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019), termín:
31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
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Usnesení 0057/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle
materiálů ZK-01-2019-52, př. 1, a ZK-01-2019-52, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3.
2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0058/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství,
§ 3799 – Ostatní ekologické záležitosti, o částku 365 000 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 365 000 Kč, rozhoduje * poskytnout dotaci
městysu Křižanov ve výši 365 000 Kč na spolufinancování
nákladů projektu Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace
v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody *
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-01-2019-53, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor životního prostředí
a zemědělství (31. 3. 2019), termín: 31. 3. 2019
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0059/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Program PREVENCE KRIMINALITY 2019 dle materiálu ZK-01-2019-54, př. 1, jmenuje * řídicí výbor Programu
PREVENCE KRIMINALITY 2019 ve složení: Mgr. Petr Horký
(Krajský úřad Kraje Vysočina), Bc. Monika Havelková (Krajský
úřad Kraje Vysočina), Bc. Jiří Kafka (Krajský úřad Kraje Vysočina), Mgr. Lumír Bartů (Krajský úřad Kraje Vysočina), Mgr.
Martina Bártová (STŘED, z. ú.), Mgr. Vladimír Dvořák (Ministerstvo vnitra České republiky), Ondřej Kopecký (Městská policie
Havlíčkův Brod), mjr. JUDr. Dana Čírtková (Krajské ředitelství
policie Kraje Vysočina) * Mgr. Martinu Bártovou předsedou
řídicího výboru Programu PREVENCE KRIMINALITY 2019 *
garantem Programu PREVENCE KRIMINALITY 2019 odbor
sekretariát hejtmana a zástupce garanta Mgr. Andreu Pohanovou
s právem hlasovacím a Ing. Jana Murárika s právem poradním,
souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem
a členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor sekretariátu hejtmana (15. 1. 2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0060/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Program AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ
OCHRANY OBCÍ 2019 dle materiálu ZK-01-2019-55, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0061/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
2019 dle materiálu ZK-01-2019-56, př. 1, jmenuje * řídicí
výbor Programu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019 ve složení: ČSSD – Miroslav Kružík (JI),
Zdeněk Ryšavý (TR), KDU-ČSL – Jaromír Kalina (JI), Milan
Lempera (ZR), ODS – Radek Sedlák (PE), Pavel Kubický (ZR),
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KSČM – Milan Šurnický (ZR), Josef Jordán (JI), SPV – Ondřej
Hedbávný (TR), Martin Mrkos (ZR), ANO 2011 – Jiří Šinkora
(ZR), SPD + SPO – Michal Suchý ml. (JI), Milan Mokrý (ZR)
* Jiřího Pokorného (JI, ANO 2011) předsedou řídicího výboru
Programu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
2019 * garantem Programu INFORMAČNÍ A KOMUNIAČNÍ
TECHNOLOGIE 2019 odbor informatiky a zástupce garanta
Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem
poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi
krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor informatiky (29. 1.
2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0062/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program Bezpečná silnice 2019 dle materiálu ZK-01-2019-57,
př. 1, souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem
a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, jmenuje
* řídicí výbor Programu Bezpečná silnice 2019 ve složení: ČSSD
– Vladimír Malý (TR), Vladimír Černý (TR), KDU-ČSL – Petr
Piáček (JI), Josef Mach (ZR), ODS – Bohuslava Krpálková
(JI), David Paul (JI), KSČM – Josef Zahradníček (TR), Jaroslav
Jirků (JI), SPV – Martin Malina (PE), ANO 2011 – Magdalena
Skořepová (JI), Pavel Švec (TR), SPD + SPO – Josef Matula (JI),
Milan Mokrý (ZR) * Karla Štefla (PE, SPV) předsedou řídicího
výboru Programu Bezpečná silnice 2019 * garantem Programu
Bezpečná silnice 2019 odbor dopravy a silničního hospodářství
a zástupce garanta Radka Žižku s právem hlasovacím a Ludmilu
Řídkou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 1.
2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0063/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019 dle
materiálu ZK-01-2019-58, př. 1, jmenuje * řídicí výbor Programu
CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019 ve složení:
ČSSD – Vnislav Jelínek (PE), Vratislav Výborný (JI), KDU-ČSL
– Jan Brožek (PE), Pavel Pešek (ZR), ODS – Jaroslav Vymazal
(JI), Alena Kukrechtová (PE), KSČM – Kamil Vejvoda (ZR),
Milan Plodík (HB), SPV – Jiří Hodinka (PE), Pavel Hájek (PE),
ANO 2011 – Marie Jarošová (PE), Vlastimil Forst (ZR), SPD
+ SPO – Bohumil Trávník (ZR) * Ctibora Čepičku (JI, SPD +
SPO) předsedou řídicího výboru Programu CYKLODOPRAVA
A CYKLOTURISTIKA 2019 * garantem Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019 odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Zuzanu Vondrákovou s
právem hlasovacím a Petra Stejskala s právem poradním, souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(29. 1. 2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0064/01/2019/ZK - Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 dle materiálu ZK-01-2019-59, př. 1, jmenuje * řídicí výbor Programu
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 ve složení: ČSSD
– Aleš Urban (JI), KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý (TR), Jan
Málek (JI), ODS – Rostislav Novák (TR), Petr Adam (HB),
KSČM – Monika Jordánová (JI), Helena Novotná (PE), SPV
– Eva Požárová (JI), Marie Černá (TR), ANO 2011 – Bohumila Kobrlová (PE), Pavel Nejedlý (JI), SPD + SPO – Ctibor
Čepička (JI), Jaroslav Vlček (ZR) * Marii Kružíkovou (JI,
ČSSD) předsedkyní řídicího výboru Programu PAMÁTKOVĚ
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 * garantem Programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s
právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním,
souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem
a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0065/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program MATEŘSKÁ CENTRA 2019 dle materiálu ZK-012019-60, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (29. 1. 2019), termín: 29.
1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0066/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program ÚZEMNÍ PLÁNY 2019 dle materiálu ZK-01-2019-61,
př. 1.
odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu
(30. 9. 2020), termín: 30. 9. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0067/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program NAŠE ŠKOLA 2019 dle materiálu ZK-01-2019-62,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor Programu NAŠE ŠKOLA 2019
ve složení: ČSSD – Pavel Štefan (ZR), Čestmír Špička (PE),
KDU-ČSL – Radek Pátek (ZR), Alena Žáková (TR), ODS
– Marie Vejtasová (TR), Ilona Nováková Domkářová (HB),
KSČM – Marek Nevoral (TR), SPV – Zdeňka Marková (ZR),
Zdeněk Rajdlík (PE), ANO 2011 – Michaela Šinkorová (ZR),
Jaroslav Drahoš (JI), SPD + SPO – Michal Suchý ml. (JI), Emil
Dračka (TR) * Ladislava Brože (PE, KSČM) předsedou řídicího
výboru Programu NAŠE ŠKOLA 2019 * garantem Programu
NAŠE ŠKOLA 2019 odbor regionálního rozvoje a zástupce
garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra
s právem poradním, souhlasí s uzavřením pracovněprávního
vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (29. 1. 2019), termín:
29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0068/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 dle materiálu ZK-012019-63, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor životního prostředí
a zemědělství (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0069/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program Zemědělské akce 2019 dle materiálu ZK-01-2019-64,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor Programu Zemědělské akce 2019
ve složení: Matějek Josef (člen Komise pro zemědělství Rady
Kraje Vysočina), Švec Pavel, Ing. (místopředseda Komise pro
zemědělství Rady Kraje Vysočina), Veleba Jan, Ing. (předseda
Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina), Hyský Martin,
Ing. Bc. (Kraj Vysočina) * Hyského Martina, Ing. Bc., předsedou
řídicího výboru Programu Zemědělské akce 2019 * garantem
Programu Zemědělské akce 2019 odbor životního prostředí
a zemědělství a zástupce garanta Lenku Vondrovou s právem
hlasovacím a Milana Hejdu s právem poradním, souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor životního prostředí
a zemědělství (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0070/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program Čistá voda 2019 dle materiálu ZK-01-2019-65, př. 1,
jmenuje * řídicí výbor Programu Čistá voda 2019 ve složení:
ČSSD – Dagmar Zvěřinová (ZR), Rudolf Chloupek (JI),
KDU-ČSL – Pavel Pípal (PE), ODS – Petr Svoboda (HB), Ivo
Rohovský (ZR), KSČM – Jaroslav Kolařík (JI), Hana Hodáčová
(PE), SPV – Bohumír Nikl (HB), Zdeněk Jirsa (JI), ANO 2011
– Ludmila Řezníčková (ZR), František Novák (PE), SPD + SPO
– Iva Švehlíková (JI), Josef Kodys (JI) * Josefa Herbrycha (TR,
KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu Čistá voda 2019
* garantem Programu Čistá voda 2019 odbor životního prostředí
a zemědělství a zástupce garanta Ing. Radka Zvolánka s právem
hlasovacím a Ing. Martina Drápelu s právem poradním, souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (29. 1. 2019), odbor životního prostředí
a zemědělství (28. 2. 2019), termín: 28. 2. 2019
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Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0071/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na
rok 2019 dle materiálu ZK-01-2019-66, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, odbor
sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0072/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-012019-67, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina, odbor sekretariátu
hejtmana (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0073/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
na rok 2019 dle materiálu ZK-01-2019-68, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019), termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0074/01/2019/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2018, 2/2018, 3/2018,
4/2018 a 5/2018, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva
Kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2019-69, př. 1, ZK-012019-69, př. 2, ZK-01-2019-69, př. 3, ZK-01-2019-69, př. 4,
ZK-01-2019-69, př. 5.
odpovědnost: předsedkyně kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019), termín: 29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0075/01/2019/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 sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019), termín:
29. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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POZVÁNKA
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina srdečně zve
na 13. ročník
Národního týdne trénování paměti na Vysočině
s názvem

Mozkohračky v akci
aneb Hrajeme si nebo se učíme?
Datum:

úterý 12. března 2019

Čas:

13.00–15.00 hod.

Místo:

Krajský úřad Kraje Vysočina, místnost B 3.16
Žižkova 57, Jihlava

Lektorka:

Eva Fruhwirtová, trenérka paměti

Obsah:

-

význam trénování paměti v každém věku

-

představení mozkohraček

-

praktické využití mozkohraček

-

inspirace pro školy, domovy, firmy, neziskovky i individuální zájemce

Určeno:

pro odbornou i laickou veřejnost z Vysočiny a pro všechny, kteří se věnují
tréninku paměti

Vstupné:

zdarma

Těšíme se na vás!

Bližší informace o akci získáte na elektronické adrese krizova.t@kr-vysocina.cz nebo telefonicky na
čísle 724 650 136 – Táňa Křížová.
O mozkohračkách více na www.mozkoherna.cz.
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