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PŘIHLASTE SVOU OBEC
DO SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2020
Na konci února byl na konferenci Den malých
obcí v Praze zahájen už 26. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Soutěžní
klání bude stejně jako každý rok probíhat ve dvou
kolech – krajském a celostátním. Všechny obce
budou nejprve hodnoceny v krajských kolech,
která proběhnou během května a června. Celostátní kolo proběhne první zářijový týden. Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život,
aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond
a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské
sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.
Přihlášky mohou obce podávat od 25. února 2020.
Obce musí podat řádně vyplněnou elektronickou
přihlášku včetně povinných příloh a uhradit povinný
registrační poplatek (2 Kč za každého občana přihlašované obce). Vytištěnou elektronickou přihlášku
do soutěže včetně příslušné dokumentace a doklad

o úhradě registračního poplatku zašlou obce do 30.
dubna 2020 na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
(adresa: Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1)
k rukám tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché.
Podmínky účasti v soutěži i přihláška jsou k dispozici na samostatných webových stránkách této
soutěže: www.vesniceroku.cz.
V loňském roce se Vesnicí Vysočiny stala obec
Sobíňov. Krajského kola této soutěže se zúčastnilo celkem patnáct obcí. Vítěz krajského kola na
Vysočině navíc získává od Kraje Vysočina titul
Vesnice Vysočiny roku 2020, který s sebou nese
i finanční benefit v podobě stotisícového daru.
I pro ostatní obce oceněné v rámci krajského kola
soutěže kraj pamatuje s finanční odměnou, u obcí
oceněných stuhou je to dar ve výši padesát tisíc,
u obcí oceněných diplomem pak až 25 tisíc.
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 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543,
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

POZVÁNKA NA KONFERENCI

PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU
ODPADŮ A VYUŽITÍ RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ
Tradiční krajská konference se
uskuteční ve středu 8. dubna na
Krajském úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, v Jihlavě. Program bude zaměřený
na prezentaci aktivit pro školy,
obce, hasiče, zazní závěry průzkumu veřejného mínění, příklady projektů na opětovné
použití knih, předcházení
plýtvání potravinami, využití

stavebního recyklátu a odpadního skla. Konference je hrazena z projektů spolupráce kraje
s kolektivními systémy EKO-KOM, a. s., ASEKOL, a. s.,
ELEKTROWIN, a. s., a ECOBAT, s. r. o., a je pro účastníky
zdarma. Účast je omezena na
jednu osobu za organizaci.
Maximální kapacita je 70 účastníků. Pořadí přihlášených bude

evidováno dle došlých přihlášek
prostřednictvím rezervačního
systému na portále Odpady
Vysočiny www.kr-vysocina.cz/
odpady_vysociny.asp
 Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí
a zemědělství
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

VYBERTE POČIN ROKU 2019
V KRAJSKÝCH ANKETÁCH
ZLATÁ JEŘABINA A SKUTEK ROKU
Od 1. do 31. března 2020 je možné se zapojit
do veřejného hlasování dvou tradičních anket
v Kraji Vysočina. Svého favorita můžete podpořit
v 16. ročníku Ceny Kraje Vysočina za kulturní

počin roku 2019 – Zlaté jeřabině. O hlasy budou
bojovat i přihlášené Skutky roku 2019.
Anketa Zlatá jeřabina je tradičně rozdělena do
dvou kategorií: 1. Kulturní aktivita a 2. Péče

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz
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o kulturní dědictví. Z přijatých nominací vybrala odborná pracovní skupina dvacet 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 2019. Cena
Skutek roku je výrazem poděkování a ocenění aktivit všech, kdo
v roce 2019 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 kdokoli, 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.asp a v anketě Zlatá
jeřabina i prostřednictvím originálního hlasovacího lístku z únorových novin Kraj Vysočina.
Slavnostní vyhlášení obou anket se uskuteční 8. června 2020
v Nové Říši.
 Iva Strnadová, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 260, e-mail: strnadova.i@kr-vysocina.cz
 Lenka Šestáková, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 564, e-mail: sestakova.l@kr-vysocina.cz

EVIDENCE O HOSPODAŘENÍ V RYBNÍKÁŘSTVÍ
Dnem 30. dubna končí lhůta pro
předkládání evidence o hospodaření v rybníkářství za kalendářní
rok 2019. Evidence spočívá
ve vedení údajů o hospodaření
a o dosaženém hospodářském
výsledku při použití hromadně
účinných metod lovu (např. lov
pomocí sítí) a při lovu ryb na
udici. Rybníkářem je vlastník
nebo nájemce rybníku, popřípadě
rybochovného zařízení, který
chová a loví ryby za účelem
produkce ryb a rybího masa. Evidence o hospodaření se předkládá

Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to v případě, že rybníkář
vyprodukoval a uvedl na trh
v kalendářním roce více než
150 ks ryb lososovitých, popřípadě lipana podhorního, nebo
více než 100 kg ostatních druhů
ryb nebo vodních organismů.
Údaje musí být předkládány
na požadovaných formulářích,
jež jsou přílohou vyhlášky
č. 197/2004 Sb., k provedení
zákona o rybářství, nebo je lze
nalézt ke stažení na webových
stránkách Kraje Vysočina www.

kr-vysocina.cz. Evidenci lze
našemu úřadu doručit „v papírové“ či elektronické podobě
ověřené zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě prostřednictvím datové schránky.
Území Kraje Vysočina oplývá
velkým počtem rybníků a ostatních vodních ploch, celkem
jich je téměř 9 000. Nejčastěji chovaným druhem ryby je
s téměř devadesáti procenty
kapr. Hospodaření na rybnících
je významnou speciﬁckou formou akvakultury a základem

českého produkčního rybářství.
Mimo produkci ryb však rybníkářství sehrává i celospolečenskou roli – vodohospodářskou,
krajinotvornou, kulturní a rovněž protipovodňovou. Rybníkářství patří k národní tradici
a jedná se o historický odkaz
zanechaný našimi předky
 Martin Drápela,
odbor životního prostředí
a zemědělství
telefon: 564 602 207, e-mail:
drapela.m@kr-vysocina.cz

GR A N TOV É PRO GR A M Y
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 11. 02. 2020 vyhlásilo dalších devět programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok
2020. Níže je uveden výčet vyhlášených programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského
úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 –
4 400 000 Kč – program na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí (odbor sekretariátu
hejtmana, Ing. Bc. Pavel Dvořák, tel.: 564 602 122, dvorak.pavel@
kr-vysocina.cz; Iva Leflerová, tel.: 564 602 175, leflerova.i@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 15. 3. – 31. 3. 2020
Bezpečná silnice 2020 – 1 500 000 Kč – program na podporu
zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích (odbor dopravy
a silničního hospodářství, Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192,
zizka.r@kr-vysocina.cz; Ing. Mirka Vaňková, tel.: 564 602 181,
vankova.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 16. 3. – 24. 4. 2020
Hospodaření v lesích 2020 – 30 000 000 Kč – program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích (odbor životního
prostředí a zemědělství, Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209,

vondrova.l@kr-vysocina.cz, Ing. Milan Hejda, tel.: 564 602 366,
hejda.m@kr-vysocina.cz; Mgr. Marcela Rosická, tel.: 564 602 577,
Rosicka.M@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 16. 3. – 16. 4. 2020
Informační a komunikační technologie 2020 – 6 500 000 Kč –
program na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková,
tel.: 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz, Ing. Dana Šťastná,
tel.: 564 602 340, stastna.d@kr-vysocina.cz, Ing. Petr Pavlinec,
tel.: 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 16. 3. – 10. 4. 2020
Mateřská centra 2020 – 600 000 Kč – program na podporu
projektů mateřských center (odbor sociálních věcí, Jakub Kumpa,
tel.: 564 602 820, kumpa.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 16. 3. – 31. 3. 2020
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Naše škola 2020 – 4 000 000 Kč – program na podporu projektů
v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku
(odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543,
hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 3. – 27. 3. 2020
Památkově chráněná území 2020 – 1 600 000 Kč – program na
podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón (odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@
kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 3. – 20. 3. 2020
Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020 – 7 000 000 Kč
– program na podporu zpracování projektových dokumentací
v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních
vod a ochrany před povodněmi nebo suchem (odbor životního

prostředí a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363,
zvolanek.r@kr-vysocina.cz, Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207,
drapela.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 16. 3. – 1. 4. 2020
Územní plány 2020 – 2 000 000 Kč – program na podporu zpracování územních plánů obcí Kraje Vysočina (odbor územního
plánování a stavebního řádu, Ing. Lenka Ryšavá, tel.: 564 602 270,
rysava.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 16. 3. – 3. 4. 2020
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace k programům
včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Fondu
Vysočiny www.fondvysociny.cz.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

DOTACE NA VÝSTAVBU DOMOVNÍCH ČISTÍREN
ODPADNÍCH VOD NA ROK 2020
V rámci Národního programu
Životní prostředí (NPŽP)
vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí dotační program
na výstavbu domovních čistíren odpadních vod. Dotace je
určena na vybudování domovních čistíren odpadních vod
pro občany zejména v malých
obcích, ale i v městských částech, kde se výstavba velké
ČOV nevyplatí nebo není

možné ji postavit z technických důvodů.
Na pořízení domovních čistíren pro rodinné či bytové
domy a budovy ve vlastnictví
obcí je připraveno celkem 200
milionů korun. Výše příspěvku
je odstupňována podle kapacity jedné čistírny od 100 do
240 tisíc korun. Soustava musí
přitom odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového

počtu obyvatel v dané části
obce či města.
Žádosti mohou podávat obce,
svazky obcí či společnosti
vlastněné z více než 50 %
majetku obcemi. Lze je podávat od 2. března 2020 až do
30. června 2021, případně do
vyčerpání alokace. Podpořené
projekty musí být zrealizovány
nejpozději do konce roku
2024.

Více informací včetně kontaktů naleznete na stránkách Ministerstva životního
prostředí:
www.narodniprogramzp.
cz/nabidka-dotaci/
detail-vyzvy/?id=77
 Vít Stejskal,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 544, e-mail:
stejskal.v@kr-vysocina.cz

FOND VYSOČINY – PROGRAM ÚZEMNÍ PLÁNY 2020
Pro rok 2020 vyhlásilo zastupitelstvo kraje na svém zasedání
dne 11. 2. 2020 program Územní plány 2020 s celkovým objemem finančních prostředků 2 mil. Kč. Již druhým rokem mohou
v rámci Fondu Vysočiny o dotaci na zpracování územního plánu
požádat obce kraje, které mají územní plán obce nebo územní plán
sídelního útvaru schválený do 31. 12. 2006, a dále pak i obce, jež
žádný územní plán nemají.
Žádosti o dotaci mohou obce podat v termínu od 16. 3. do 3. 4.
2020 u Krajského úřadu Kraje Vysočina na odboru územního
plánování a stavebního řádu. Podpořena bude fáze návrhu územního plánu pro společné jednání. Pro obce je důležité, že princip
poskytování dotací, procento částky i požadavky na doklady

přikládané k žádosti jsou zachovány jako doposud. Obce opět
k žádosti budou dokládat usnesení o schválení zadání územního
plánu, kopii smlouvy s projektantem a náležitostí dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Potřebné formuláře jsou zveřejněny na internetové adrese www.
fondvysociny.cz, kde lze najít i návod pro práci s elektronickými
formuláři.
Předpokládáme, že program pro poskytování dotací prostřednictvím Fondu Vysočiny bude vyhlašován i v následujících letech.
 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 270, e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Seznam zboží s regulovanými cenami
V částce 6/2020 Sbírky zákonů vydané dne 17. 1. 2020 bylo pod
č. 15 publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru
MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými
cenami pro rok 2020.
Výměr je publikován v Cenovém věstníku, částka 16/2019, dne
17. prosince 2019 a nabývá účinnosti 1. ledna 2020.
Brexit
V částce 12/2020 Sbírky zákonů vydané dne 3. 2. 2020 bylo pod
č. 27 publikováno sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy
vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie.
Ministerstvo vnitra sděluje, že dne 1. 2. 2020 vstupuje v platnost
dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska z EU sjednaná podle čl. 50 odst. 2
Smlouvy o Evropské unii. Smlouva o EU a Smlouva o fungování
EU přestávají být pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska použitelné dnem vstupu uvedené dohody v platnost.
Obilná vyhláška
V částce 8/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 1. 2020 byla pod
č. 18 publikována vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné
výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2020.
EVL
V částce 14/2020 Sbírky zákonů vydané dne 6. 2. 2020 bylo
pod č. 29 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky
významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 21. 2. 2020.
Krmiva
V částce 9/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 1. 2020 byla pod
č. 20 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015
Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. 2. 2020 (část 1. 1. 2021).

Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty
jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti
nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by
živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat
a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. 12. 2019 (avšak fakticky
dnem uplynutí generální legisvakanční lhůty, a tedy 11. 2. 2020
– pozn. autora).
Finanční kontrola ve VS
V částce 10/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 1. 2020 byla pod
č. 24 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004
Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zvířecí pilule
V částce 11/2020 Sbírky zákonů vydané dne 31. 1. 2020 byla pod
č. 25 publikována vyhláška o předepisování léčivých přípravků
při poskytování veterinární péče.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2020.
Úvěry ze SFRB
V částce 7/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 1. 2020 bylo pod
č. 16 publikováno nařízení vlády o podmínkách použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2020.
Minerálka
V částce 9/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 1. 2020 bylo pod
č. 19 publikováno nařízení vlády o stanovení jednotkové výše
poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní
minerální vody.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Veterina
V částce 9/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 1. 2020 byla pod
č. 21 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017
Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních
kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2020.

Agrodobro
V částce 15/2020 Sbírky zákonů vydané dne 6. 2. 2020 bylo pod
č. 31 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování
některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 15. 2. 2020 (část 1. 1. 2021).

Zvířecí kontaminace
V částce 9/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 1. 2020 byla pod
č. 22 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003

 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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OBJASNĚNOST NA HAVLÍČKOBRODSKU VZROSTLA
A OPĚT PŘESÁHLA HRANICI ŠEDESÁTI PROCENT
V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 1 061
trestným činům a z tohoto
počtu se policistům podařilo
objasnit 653 skutků. Výborných výsledků policisté, a to jak
uniformovaní, tak neuniformovaní, dosáhli při objasňování
trestné činnosti. V loňském
roce, stejně jako v roce předchozím, objasněnost opět přesáhla hranici šedesáti procent.
Uniformovaní policisté sloužící
na základních útvarech, kteří jsou
ve většině případů na místě činu
jako první, dosahují dlouhodobě
vynikajících výsledků. Za těmito
výsledky stojí jejich profesionální práce, kterou odvádějí na
místě činu, při provádění šetření a vyhledávání a zajišťování
stop, které jsou při objasňování
trestné činnosti nezbytné. Samozřejmostí je pro ně také řádný
výkon hlídkové a obchůzkové
činnosti, kterou vykonávají jak
ve městech či městysech, ale
také na menších obcích. Vynikajících výsledků dosahují také
v oblasti dohledu nad veřejným
pořádkem a nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu.
Kriminalisté odvádějí výbornou
práci, a to díky svým znalostem
v oblasti kriminalistiky, které
jsou na vysoké úrovni a jež
dokážou pohotově a profesionálně aplikovat na daný případ.
Důkladné operativní šetření
a precizně vedené prověřování
je základem jejich úspěšného
boje s trestnou činností. Uniformované i neuniformované policisty spojuje zejména vynikající
osobní a místní znalost území,
kde působí, která je na velmi
vysoké úrovni. V neposlední
řadě je to také jejich vzájemná
spolupráce, na níž je kladen
velký důraz. Významnou součástí úspěchu je jejich spolupráce
se strážníky městské policie,
místními samosprávami a také
s veřejností v rámci objasňování
trestné činnosti, pátrání po pachatelích i pohřešovaných osobách.

V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 1 061 trestným činům a z tohoto počtu se
policistům podařilo objasnit 653
případů. Celková objasněnost
tedy dosáhla 61,5 %. Ve stejném
období roku 2018 došlo k celkem
988 trestným činům a z tohoto
počtu jich policisté objasnili
celkem 594, to znamená 60,1 %
objasněnosti. V loňském roce tak
v porovnání s rokem 2018 došlo
k nárůstu kriminality, a to o 73
trestných činů, objasněnost se
však zvýšila a nadále přesahuje
60 % hranici.
Obvodním oddělením, které má
nejvyšší objasněnost v rámci
celého územního odboru, je
s více než dvaašedesáti procenty
Havlíčkův Brod. Chotěbořské
obvodní oddělení je jediným
obvodem na Havlíčkobrodsku,
kde došlo k poklesu kriminality,
a to o 33 trestných činů.
Kriminalita v roce 2019
na jednotlivých obvodních
odděleních
K nejvíce trestným činům došlo
v roce 2019 na území obvodního
oddělení Havlíčkův Brod a v jeho
okolí. Policisté zde prověřovali
648 trestných činů, z nichž se jim
405 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 62,5 %.
V roce 2018 policisté prověřovali
566 trestných činů, z nichž 346
objasnili, tedy 61,1 %.
V teritoriu obvodního oddělení Chotěboř a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 212
trestných činů a z tohoto počtu
se jim podařilo 125 trestných
činů objasnit. Objasněnost tak
na Chotěbořsku činila 59 %. Zde
kriminalita klesla oproti roku
2018 o 33 trestných činů. Z 245
případů v roce 2018 jich 128
policisté objasnili.
V teritoriální působnosti obvodního oddělení Světlá nad Sázavou
došlo v loňském roce ke spáchání
201 trestných činů. Objasněnost
na tomto území v roce 2019 činila
61,2 %, tedy 123 trestných činů.

V roce 2018 se jednalo o 177
případů, z toho 120 objasněných.
Násilná trestná činnost
V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k 94 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté
objasnili celkem 69 případů.
To znamená, že celková objasněnost násilné trestné činnosti
dosáhla 73,4 %. Ve srovnání
se stejným obdobím roku 2018
došlo k poklesu o devět případů.
Policisté prověřovali 103 násilných trestných činů, z toho se
jim podařilo objasnit 83 případů.
Objasněnost činila 80,5 %.
Nejčastějším násilným trestným
činem, který byl v roce 2019
na území Havlíčkobrodska prověřován, bylo úmyslné ublížení
na zdraví. Policisté zaevidovali
celkem 49 případů, z nichž do
konce roku 38 objasnili. Objasněnost u této trestné činnosti činila
77,5 %. Zde došlo k nejvýraznějšímu poklesu počtu trestných
činů v této kategorii, a to o osm
případů. V roce 2018 se jednalo
o 57 trestných činů, z nichž policisté objasnili 50. Objasněnost
činila 87,7 %.
Druhým nejčastěji prověřovaným
trestným činem v této kategorii
bylo porušování domovní svobody, kdy policisté prověřovali
19 trestných činů, objasněnost
v tomto případě dosáhla výše
47,3 %, policisté objasnili devět
případů. V roce 2018 se jednalo
o 17 trestných činů, policisté jich
objasnili devět, a objasněnost tak
činila 52,9 %.
Třetím nejčastějším násilným
trestným činem bylo na tomto
území v roce 2019 nebezpečné
vyhrožování. V souvislosti
s tímto trestným činem policisté
zahájili úkony trestního řízení
celkem v deseti případech.
Mravnostní trestná činnost
V loňském roce kriminalisté na
Havlíčkobrodsku prověřovali
19 mravnostních trestných činů,
z nichž do konce období objasnili
dvanáct skutků. Objasněnost tedy

dosáhla 63,1 %. V roce 2018
policisté prověřovali 25 případů,
z toho jich 21 objasnili.
Majetková trestná činnost
V této kategorii došlo ve srovnání
s předešlým obdobím k nárůstu
trestné činnosti, a to o 52 trestných činů. Zvýšila se však také
objasněnost, která přesáhla hranici 40 %.
V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 451 majetkovým
trestným činům. Z tohoto počtu
se policistům podařilo objasnit 182 případů. Objasněnost
majetkové trestné činnosti tedy
v roce 2019 dosáhla 40,3 %. Ve
stejném období roku 2018 došlo
na Havlíčkobrodsku k celkem
399 majetkovým trestným činům
a objasněnost činila 29 %, tedy
116 objasněných případů.
K nejvyššímu nárůstu došlo u případů krádeží vloupáním, kdy
policisté v loňském roce prověřovali 159 trestných činů, v 187
případech se jednalo o krádeže
prosté a 105 skutků připadá na
zbývající majetkové trestné činy.
Krádeže vloupáním
Z celkového počtu 159 případů
jich policisté v loňském roce
objasnili 59, tedy 37,1 %. V roce
2018 bylo na Havlíčkobrodsku
zaevidováno 113 případů, z toho
21 objasněných.
U trestného činu krádeže vloupáním má největší zastoupení
krádež vloupáním do ostatních
objektů, kdy policisté v roce
2019 zaevidovali 58 trestných
činů, ze kterých se jim 26 případů
podařilo objasnit, a objasněnost
tak činila 44,8 %. V roce 2018
policisté prověřovali 55 případů,
z nichž objasnili 13. Objasněnost
v roce 2018 tak činila 23,6 %
a v porovnání s loňským rokem
došlo k jejímu značnému nárůstu.
Dalším nejčastějším trestným
činem v této kategorii je krádež vloupáním do rekreačních
objektů. V roce 2019 policisté
prověřovali 36 případů, z nichž
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do konce roku jich objasnili
devět. V roce 2018 se jednalo
o 21 trestných činů.
Třetím nejčastěji prověřovaným
trestným činem v kategorii krádeží vloupáním byl v roce 2019
trestný čin krádeže vloupáním
do rodinných domů, kdy policisté
prověřovali 30 případů, z tohoto
počtu policisté osm případů
objasnili, a objasněnost tak činila
26,6 %.
Krádeže prosté
V případě kategorie krádeží prostých došlo v loňském roce na
Havlíčkobrodsku o dva trestné
činy více než v roce 2018. Policisté v loňském roce prověřovali celkem 187 případů krádeží
prostých, přičemž 87 objasnili.
Objasněnost tedy činila 46,5 %
a ve srovnání s předchozím obdobím došlo k jejímu nárůstu. V roce
2018 objasněnost činila 33,5 %.
Policisté tehdy prověřovali 185
trestných činů, z nichž objasnili 62.
Nejčastějším trestným činem
v této kategorii jsou krádeže
v jiných objektech. Policisté
v roce 2019 prověřovali 54
trestných činů, z nichž 34 případů objasnili, a objasněnost tak
dosáhla 62,9 %. V roce 2018 se
jednalo o 47 případů, z toho 26
objasněných.
Druhým nejčastěji prověřovaným
trestným činem v této oblasti
byly v loňském roce krádeže
věcí z aut. V loňském roce jich
policisté zaevidovali 34, z nichž
15 do konce období objasnili,
a objasněnost tak činila 44,1 %.
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Dalšími často páchanými trestnými činy v této kategorii v loňském roce jsou krádeže ostatní
(22 případů), krádeže motorových vozidel dvoustopých (19
případů), krádeže kapesní (18
případů). K výraznému poklesu
došlo u krádeží v bytech, a to
o 13 trestných činů. Policisté jich
v roce 2019 zaevidovali dvanáct.
Hospodářská trestná činnost
V roce 2019 došlo k 105 hospodářským trestným činům.
Z tohoto počtu se jich policistům
podařilo do konce roku objasnit 56. Objasněnost tedy činila
53,3 %. Ve stejném období v roce
2018 došlo k 106 hospodářským
trestným činům, z nichž se policistům podařilo objasnit celkem 63 prověřovaných případů.
Objasněnost tedy činila 59,4 %.
V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný
čin neoprávněné držení platebního prostředku. Policisté v roce
2019 prověřovali 22 případů. Ve
srovnání s předešlým obdobím
došlo k mírnému nárůstu o dva
trestné činy.
Dalším nejčastěji prověřovaným
trestným činem této kategorie je
podvod. V loňském roce policisté
prověřovali 15 případů, z nichž
do konce období objasnili osm.
V roce 2018 policisté prověřovali
o čtyři tyto trestné činy méně,
tedy jedenáct případů.
Třetím v pořadí je s počtem
jedenáct případů trestný čin zpronevěry. Policisté do konce roku
ukončili prověřování v deseti

případech. V roce 2018 policisté
prověřovali osm případů tohoto
trestného činu.
K výraznému poklesu došlo
v případě trestných činů v souvislosti se zkrácením daně. V roce
2019 policisté prověřovali o dvanáct těchto trestných činů méně
než v roce předešlém. Celkem
v loňském roce prověřovali čtyři
případy.
Ostatní trestná činnost
V kategorii ostatní kriminality
v roce 2019 policisté prověřovali 221 trestných činů a u 191
případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost tedy
činila 86,4 %. Zde došlo oproti
roku 2018 k nárůstu odhalených
trestných činů, a to o 35 případů.
V roce 2018 se jednalo o 186
prověřovaných případů.
Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je
trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde
policisté odhalili 74 případů.
V roce 2018 se jednalo o 86
trestných činů.
Druhým nejčastějším trestným
činem v této oblasti je trestný čin
sprejerství. Policisté v loňském
roce na Havlíčkobrodsku zaevidovali 65 případů tohoto trestného činu, přičemž jich do konce
roku objasnili 46. Objasněnost
zde tedy činila 70,7 %.
Velmi úspěšní jsou policisté
na Havlíčkobrodsku v případě
odhalování trestné činnosti v souvislosti s trestným činem nedovolené výroby a jiného nakládání

s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy. Za loňský rok
odhalili 55 případů, přičemž prověřování do konce roku ukončili
v 51 případech. V roce 2018
policisté odhalili 49 těchto trestných činů.
K poklesu došlo ve srovnání
s rokem 2018 v případě trestného
činu výtržnictví, a to o devět případů. V loňském roce policisté
prověřovali dvanáct trestných
činů výtržnictví.
Zbývající trestná činnost
V loňském roce policisté zaevidovali celkem 171 trestných činů
spadajících do této kategorie.
Objasněnost do konce roku 2019
činila 83,6 %. V roce 2018 se jednalo o 169 trestných činů v této
kategorii.
Nejvíce prověřovaným trestným
činem v této oblasti je trestný čin
zanedbání povinné výživy. Policisté v loňském roce prověřovali
55 trestných činů, o 13 více než
v roce předešlém.
Druhý nejvyšší podíl na tomto
druhu kriminality má trestný čin
ohrožení pod vlivem návykové
látky, kdy policisté odhalili 53
případů. Tento počet je stejný jako
v roce 2018.
Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina
oddělení tisku a prevence
Stanislava Miláčková,
tisková mluvčí,
tel. 974 266 208,
mobil: 725 292 419, e-mail:
stanislava.milackova@pcr.cz

KRAJ VYSOČINA = KRAJ PŘÍZNIVÝ PRO ŽIVOT
RODIN S DĚTMI DO 15 LET
K tomu to závěru dospěl nedávno provedený evaluační průzkum,
který realizoval Kraj Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava a díky projektu Ministerstva práce a sociálních
věcí Krajská rodinná politika. Průzkum byl realizován na vzorku
800 respondentů v Kraji Vysočina žijících ve společné domácnosti
alespoň s jedním dítětem ve věku do 15 let.
Na základě výsledků dotazníkového šetření lze jednoznačně konstatovat, že Kraj Vysočina je krajem příznivým pro život rodin
s dětmi. Na takto položenou otázku odpovědělo variantami „rozhodně ano“ či „spíše ano“ 85 % dotázaných. Opačný názor mělo
pouze 6 % respondentů. Celých 70 % dotázaných hodnotí služby

pro rodiny s dětmi v Kraji Vysočina za dostačující. Z šetření dále
vyplývá, že služby pro rodiny s dětmi by se měly především zaměřovat na „vzdělávání rodičů a podporu rodičovských kompetencí
a „prevenci a předcházení problémů v rodině“. Průzkum se zaměřil
i na kvalitu služeb pro rodiny s dětmi, provozovaných na území
Kraje Vysočina a průměrné hodnocení všech služeb se pohybovalo
v rozmezí známek 1,64 až 2 na možné škále 1–5 (hodnoceno jako
ve škole).
 Stanislava Holbová, odbor sociálních věcí,
tel.: 564 602 828, e-mail: holbova.s@kr-vysocina.cz
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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 dvě pozice:

úřednice/úředník na
úseku majetkoprávní
agendy
odboru majetkového
s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava

Pro podání přihlášky můžete využít
formulář umístěný na www.krvysocina.cz Volná pracovní místa
Pracovní místa pro zaměstnavatele
Kraj Vysočina
(se zařazením do krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se uchazečům
nevracejí; je možné si je osobně
vyzvednout do 30 dnů po ukončení
výběrového řízení na oddělení řízení
lidských zdrojů, kancelář
B – 2.18. Nevyzvednuté přílohy
přihlášky budou skartovány.

Kontaktní osoba:
Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS.,
tel: 564 602 107,
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
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Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském
studijním programu
• základní orientaci v oblasti veřejné správy ČR
• znalost fungování krajského zřízení, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• orientaci v problematice majetkoprávních agend ve veřejné správě, katastru
nemovitostí
• orientaci ve stavebních projektových dokumentacích a geometrických plánech
• schopnost logického a analytického myšlení
• samostatné uvažování a organizační schopnosti
• komunikativnost a dobrou schopnost jednat s občany a partnery
• vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo
při výkonu svěřených pracovních činností
Výhodou:
• vysokoškolské vzdělání v právním nebo stavebním studijním oboru, nebo v oborech
zaměřených na geodézii, kartografii, zeměměřičství
• zkušenosti v oblasti majetkové správy ve veřejné správě
Nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládané zahájení pracovního poměru 1. 4. 2020
• plný pracovní úvazek
• 11. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek
platu1)
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• zajímavou práci v dobrém kolektivu spolupracovníků
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 občanku/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 4. 3. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@krvysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587
33 Jihlava.
V Jihlavě 5. 2. 2020

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel krajského úřadu
1)
2)

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

číslo 03/2020

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 tři pozice:

úřednice/úředník na
úseku dopravní
obslužnosti v oblasti
dispečinku a
operativního řízení
provozu veřejných
služeb v přepravě
cestujících
odboru dopravy
a silničního
hospodářství
s místem výkonu práce Kosovská
1122/16
586 01 Jihlava 1
Pro podání přihlášky můžete využít
formulář umístěný na www.krvysocina.cz Volná pracovní místa
Pracovní místa pro zaměstnavatele
Kraj Vysočina
(se zařazením do krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se uchazečům
nevracejí; je možné si je osobně
vyzvednout do 30 dnů po ukončení
výběrového řízení na oddělení řízení
lidských zdrojů, kancelář
B – 2.18. Nevyzvednuté přílohy
přihlášky budou skartovány.

ZPRAVODAJ
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Požadujeme:
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
• základní orientaci v problematice zajišťování dopravní obslužnosti kraje
• logické, koncepční a tvůrčí myšlení
• schopnost zpracovávat odborné analýzy v oblasti dopravní obslužnosti
• schopnost systémové práce a schopnost řešení problémů
• schopnost týmové práce
• schopnost rychle se učit nové věci
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost a spolehlivost dobrou
znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)
• řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební motorové
vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností
Výhodou:
• dobrá orientace v oblasti ICT (sw, hw, databáze)
Nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru od 1. 5. 2020
• plný pracovní úvazek, dispečink má provoz od 5:00 do 21:30 hodin (střídání
obsluhy v rámci pružné pracovní doby)
• 9. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných
složek platu1)
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro osoby s pohybovým zdravotním postižením
• pozici vhodnou i pro absolventy
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 občanku/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 12. března 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@krvysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava.
V Jihlavě 12. 2. 2020

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106,
e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel krajského úřadu

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, která je cizí/m státní/m
občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.

číslo 03/2020

ZPRAVODAJ

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 vnitřní správy
– matrikářka/
matrikář

oddělení ostatních
správních činností
s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava

Pro podání přihlášky můžete využít
formulář umístěný na www.krvysocina.cz Volná pracovní místa
Pracovní místa pro zaměstnavatele
Kraj Vysočina
(se zařazením do krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se uchazečům
nevracejí; je možné si je osobně
vyzvednout do 30 dnů po ukončení
výběrového řízení na oddělení řízení
lidských zdrojů, kancelář
B – 2.18. Nevyzvednuté přílohy
přihlášky budou skartovány.

Kontaktní osoba:
Jana Činčárová, tel: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
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Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání
• znalost právních předpisů z oblasti výkonu přenesené působnosti na úseku matrik
a státního občanství, zejména:
- zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• přehled v oblasti veřejné správy, zejména znalost zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, rozhodnost,
odpovědnost a schopnost týmové práce
• organizační a komunikační schopnosti
• dobrou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo
při výkonu svěřených pracovních činností
Výhodou:
• bakalářský studijní program právního zaměření
• praktické zkušenosti s aplikací výše uvedených právních předpisů
Nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru od 1. 5. 2020
• plný pracovní úvazek
• 10. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek
platu1)
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
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 občanku/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 5. 3. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@krvysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587
33 Jihlava.
V Jihlavě 6. 2. 2020
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel krajského úřadu

1)
2)

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

číslo 03/2020

ZPRAVODAJ

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 dvě pozice:

úřednice/úředník na
úseku majetkoprávní
agendy
odboru majetkového
s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava

Pro podání přihlášky můžete využít
formulář umístěný na www.krvysocina.cz Volná pracovní místa
Pracovní místa pro zaměstnavatele
Kraj Vysočina
(se zařazením do krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se uchazečům
nevracejí; je možné si je osobně
vyzvednout do 30 dnů po ukončení
výběrového řízení na oddělení řízení
lidských zdrojů, kancelář
B – 2.18. Nevyzvednuté přílohy
přihlášky budou skartovány.

Kontaktní osoba:
Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS.,
tel: 564 602 107,
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
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Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském
studijním programu
• základní orientaci v oblasti veřejné správy ČR
• znalost fungování krajského zřízení, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• orientaci v problematice majetkoprávních agend ve veřejné správě, katastru
nemovitostí
• orientaci ve stavebních projektových dokumentacích a geometrických plánech
• schopnost logického a analytického myšlení
• samostatné uvažování a organizační schopnosti
• komunikativnost a dobrou schopnost jednat s občany a partnery
• vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo
při výkonu svěřených pracovních činností
Výhodou:
• vysokoškolské vzdělání v právním nebo stavebním studijním oboru, nebo v oborech
zaměřených na geodézii, kartografii, zeměměřičství
• zkušenosti v oblasti majetkové správy ve veřejné správě
Nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládané zahájení pracovního poměru 1. 4. 2020
• plný pracovní úvazek
• 11. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek
platu1)
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• zajímavou práci v dobrém kolektivu spolupracovníků
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 občanku/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 4. 3. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@krvysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587
33 Jihlava.
V Jihlavě 5. 2. 2020

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel krajského úřadu
1)
2)

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

číslo 03/2020

ZPRAVODAJ
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Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2020 konaného dne 11. 2. 2020
Usnesení 0001/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený
program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 11. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0002/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Čeňka Jůzla
a Vladimíra Malého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 01/2020.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 11. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0003/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí *
zprávu o činnosti rady kraje * Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje
za druhé pololetí roku 2019 dle materiálu ZK-01-2020-02, př. 1, schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2020-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor sekretariátu hejtmana (11. 2.
2020), termín: 11. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0004/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: grémium ředitele (11. 2. 2020), termín: 11. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 0005/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * o poskytnutí
dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle
materiálu ZK-01-2020-04, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-01-2020-04, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření
v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-01-2020-04, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor sekretariátu hejtmana (31. 12.
2020), odbor ekonomický (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 6, zdržel se 0.
Usnesení 0006/01/2020/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-01-2020-05, př. 1
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-012020-05, př. 2, 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 (11. 2. 2020), odbor sekretariátu hejtmana (31. 12.
2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0007/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019 dle
materiálu ZK-01-2020-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (11. 2. 2020), termín: 11. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0008/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o
finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování
IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina včetně přehledu
o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2019 dle
materiálu ZK-01-2020-07, př. 1.

odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor informatiky (11. 2. 2020),
termín: 11. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0009/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní
nemocnice, o částku 5 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 5 500 000 Kč * zvýšení závazného
ukazatele Investiční příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě,
příspěvkovou organizaci, o částku 5 500 000 Kč za účelem úhrady nákladů
spojených s realizací akce Obnova centrálního chladicího systému pro
chirurgický pavilon.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor zdravotnictví (11. 2. 2020),
odbor ekonomický (11. 2. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na
Moravě, příspěvkové organizace (11. 2. 2020), termín: 11. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0010/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o uzavření
Smlouvy o finanční podpoře a darovací smlouvy dle Zásad Zastupitelstva
Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných
praktických lékařů a pediatrů č. 9/19 dle materiálu ZK-01-2020-09, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor zdravotnictví (29. 2. 2020),
odbor ekonomický (29. 2. 2020), termín: 29. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0011/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvy o finanční podpoře dle materiálu ZK-01-2020-10, př. 2, a darovací
smlouvy dle materiálu ZK-01-2020-10, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor zdravotnictví (1. 4. 2020),
termín: 1. 4. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0012/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * zapojení
části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2019
v celkové výši 371 500 831,41 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok
2020 dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 1 * zvýšení závazných ukazatelů
Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací
zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 1 * převod
finančních prostředků ve výši 3 540 000 Kč do Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
zřizovaných krajem, rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo
kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, Českému svazu biatlonu,
z. s., IČ: 00539180, ve výši 5 000 000 Kč na realizaci akce IBU World Cup
Biathlon – Světový pohár v biatlonu, NMNM, dle materiálu ZK-01-202011, př. 2 * uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-11,
př. 2 * poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní
tělovýchovná činnost, SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA
MORAVĚ, z. s., IČ: 43378480, ve výši 3 000 000 Kč na realizaci akce FIS
Světový pohár v běžeckém lyžování, Nové Město na Moravě / Zlatá lyže
Českomoravské vrchoviny 2020, dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 3 * uzavřít
veřejnosprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 5, zdržel se 1.
Usnesení 0013/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit
usnesení 0216/03/2014/ZK ze dne 13. 5. 2014 ve znění usnesení
0488/06/2014/ZK ze dne 18. 11. 2014 tak, že materiál ZK-03-2014-24, př.
1, se nahrazuje materiálem ZK-01-2020-12, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2020), termín: 30. 9. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0014/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně
nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke
dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-01-2020-13, př. 1, do
vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2021), termín: 30. 6. 2021
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0015/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * nabýt darem
pozemky z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina
v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-14, př. 1 * uzavřít mezi Krajem Vysočina
a obcí Radostín nad Oslavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se
obec Radostín nad Oslavou zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků
v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-14, př. 2, do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2020), termín: 31. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0016/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést
darem pozemky v k. ú. Jihlava v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-15,
př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 7411-110/2018 z pozemku KN
par. č. 5811/1 v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Statutárního města Jihlava * nabýt darem pozemek v k. ú. Jihlava
v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-15, př. 2, oddělený geometrickým
plánem číslo 7411-110/2018 z pozemku KN par. č. 4371/10 v k. ú. Jihlava,
obec Jihlava, z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1965 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-012020-15, př. 4 * dodatek č. 1966 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-15, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2020), termín: 31. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0017/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést
darem díly r+s+t o výměře 473 m2, d+e o výměře 129 m2, v o výměře
411 m2, oddělené z pozemku par. č. 2804/1, a díl w o výměře 9 m2, oddělený
z pozemku par. č. 2804/7 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019, v k. ú.
a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví města Velké
Meziříčí * nabýt darem díl k+m o výměře 6 m2 oddělený z pozemku 2804/6,
díl n+p o výměře 46 m2 oddělený z pozemku par. č. 2804/3, díl ch o výměře
6 m2 oddělený z pozemku 189 a díl j o výměře 108 m2 oddělený z pozemku
par. č. 199 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké
Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje * dodatek č. 1967 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-16, př. 1 *
dodatek č. 1968 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2020), termín: 31. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0018/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemek v k. ú. Dušejov v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-17,
př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 441-30/2018 z pozemku KN
par. č. 1389 v k. ú. Dušejov, obec Dušejov, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Dušejov, schvaluje dodatek č. 1969 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK01-2020-17, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2020), termín: 31. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0019/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 815/18 – ost. plocha, silnice, o výměře 23 m2 oddělený GP
č. 292-86/2019 z pozemku par. č. 815/10 v k. ú. Trhonice a dále pozemek
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par. č. 847/9 – ost. plocha, silnice, o výměře 9 m2 oddělený GP č. 291,59886/2019 z pozemku par. č. 847/2 v k. ú. Trhonice z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví městyse Jimramov, schvaluje dodatek č. 1970 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2020-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0020/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 1971 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2020-19, př. 1, rozhoduje převést úplatně
pozemky par. č. 136/14 – ost. plocha, silnice, o výměře 18 m2 a par. č. 2735/11
– ost. plocha, silnice, o výměře 356 m2 v k. ú. a obcí Nové Město na Moravě
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti
hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za dohodnutou
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Jaromíra Hose – znalcem
z oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 47 872 Kč,
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0021/01/2020/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. 2020), termín: 31. 7. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0022/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit
usnesení 0290/04/2011/ZK tak, že materiál ZK-04-2011-23, př. 1, se nahrazuje
materiálem ZK-01-2020-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (29. 2. 2020), termín: 29. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0023/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 1973 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2020-23, př. 1.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje (11. 2. 2020), odbor majetkový (30. 4.
2020), termín: 30. 4. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0024/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 34
Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu ZK01-2020-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (28. 2. 2020), termín: 28. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0025/01/2020/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 (28. 2. 2020), termín: 28. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0026/01/2020/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. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0027/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemek par. č. 498/2 o výměře 15 m2 oddělený geometrickým plánem č. 205-
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1196/2018 z pozemku par. č. 498 v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa z vlastnictví
obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1974 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2020-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 7. 2020), termín: 31. 7. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0028/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje pravomoc
rozhodnout převést pozemní komunikace – ze silniční sítě vyřazenou
silnici III/02325 a úsek vyřazené silnice III/36065, rozhoduje převést darem
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč pozemní komunikaci
– ze silniční sítě vyřazenou silnici III/02325 v rozsahu staničení km 0,000–
1,882 v celé délce 1 882 m včetně součástí a příslušenství a pozemky touto
pozemní komunikací zastavěné 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, vše v k. ú. Ptáčov a dále pozemní komunikaci – ze
silniční sítě vyřazený úsek silnice III/36065 v rozsahu staničení 0,000–1,334
m v délce 1 334 m včetně součástí a příslušenství a pozemky touto pozemní
komunikací zastavěné par. č. 532/42 – ost. plocha, silnice, o výměře 11 148 m2
a geometrickým plánem č. 328-46501/2019 nově oddělený pozemek par.
č. 530/55 – ost. plocha, silnice, o výměře 2 197 m2 v k. ú. Slavice, schvaluje
dodatek č. 1975 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2020), termín: 30. 9. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0029/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně
nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2020-29, př. 1, z vlastnictví České
republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový
úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0030/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 1976 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2020-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0031/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit
usnesení 0297/04/2019/ZK tak, že v materiálu ZK-04-2019-23, př. 1, se mění
navrhovaná kupní cena ze 100 Kč/m2 na 125 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2021), termín: 30. 6. 2021
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0032/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do
vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou II/602 hr. kraje –
Pelhřimov – 9. stavba v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu
ZK-01-2020-32, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době
uzavírání smluv.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor majetkový (31. 12. 2020),
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0033/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit
usnesení 0199/01/2018/ZK ze dne 6. 2. 2018 tak, že materiál ZK-01-2018-14,
př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-01-2020-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 12. 2020), termín: 30. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0034/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými
vlaky s Jihočeským krajem se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice, IČ: 70890650, dle materiálu ZK-01-2020-33, př. 1.
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odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0035/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou uzavřené s Jihomoravským
krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, dle
materiálu ZK-01-2020-35, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0036/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV s městem
Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní město, 674 01 Třebíč 1,
IČ: 00290629, dle materiálu ZK-01-2020-34, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor dopravy a silničního
hospodářství (31. 3. 2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0037/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem
Velké Meziříčí a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle
materiálu ZK-01-2020-36, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor dopravy a silničního
hospodářství (30. 4. 2020), termín: 30. 4. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0038/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem
Velká Bíteš a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu
ZK-01-2020-38, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor dopravy a silničního
hospodářství (30. 4. 2020), termín: 30. 4. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0039/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem
Opatov dle materiálu ZK-01-2020-40, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor dopravy a silničního
hospodářství (30. 4. 2020), termín: 30. 4. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0040/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem
Uhelná Příbram dle materiálu ZK-01-2020-41, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor dopravy a silničního
hospodářství (30. 4. 2020), termín: 30. 4. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0041/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * zapojení části
disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 50 000 000 Kč
do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, přílohy
D2 – Investice v dopravě, na realizaci akcí dle materiálu ZK-01-2020-37,
př. 1 * zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019
ve výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava,
§ 2212 – Silnice, s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny,
příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle
materiálu ZK-01-2020-37, př. 3, a materiálu ZK-01-2020-37, př. 4 * zvýšení
závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 82 000 000 Kč s určením na
realizaci jmenovitých akcí přílohy D1 část B) Investice do silnic II. a III.
tříd a do mostů dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 3 * zvýšení závazného
ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
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příspěvkové organizace, o částku 18 000 000 Kč na zajištění souvislých oprav
silnic přílohy D1, část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů
dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 4.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor dopravy a silničního hospodářství
(11. 2. 2020), odbor ekonomický (11. 2. 2020), termín: 11. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0042/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit
usnesení č. 0514/04/2018/ZK tak, že materiál ZK-04-2018-57, př. 1, bude
nahrazen materiálem ZK-01-2020-39, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2020), termín:
28. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0043/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 –
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací, o celkovou částku
1 032 620 Kč v souvislosti se splátkami zápůjček poskytnutých Vysočina
Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektů Zlepšení
přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina–
Waldviertel–Mühlviertel (739 460 Kč) a Poznejte kulturní a přírodní dědictví
příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na
kole (293 160 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech).
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu (30. 6. 2020), odbor ekonomický (30. 6. 2020), termín:
30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0044/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné
výroby Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2020-43, př. 2, rozhoduje udělit
titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálů ZK-012020-43, př. 3, a ZK-01-2020-43, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6.
2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (30. 6. 2020),
termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0045/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje Cenu Kraje
Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která
bude vybrána odbornou porotou soutěže O nejkrásnější knihy Podzimního
knižního veletrhu vyhlašované v rámci 30. Podzimního knižního veletrhu
v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12.
2020), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0046/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s uzavřením
darovací smlouvy na nemovitost, u které byla provedena stavební obnova za
předpokladu, že nabyvatel bude zavázán k dodržení podmínek uvedených ve
smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2020-45, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 5.
2020), termín: 31. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0047/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s uzavřením
darovací smlouvy na nemovitost, u které byla provedena stavební obnova
(ZZ01938.0072) za předpokladu, že nabyvatel bude zavázán k dodržení
podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-012020-46, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu (11. 2. 2020), termín: 11. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0048/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zařadit
sociální službu sociální rehabilitace organizace Medou, z. s., IČ: 03718981,
do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina po dobu realizace projektu
z Operačního programu Zaměstnanost s podmínkou, že služba nebude
žádným způsobem finančně podporována z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (29. 2. 2020), termín: 29. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0049/01/2020/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 280 000 Kč na realizaci
projektu Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-01-202048, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-48, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2020), termín: 28. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 6, zdržel se 1.
Usnesení 0050/01/2020/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-01-2020-74, př. 1, ZK-01-2020-74, př. 2, a ZK-01-2020-74, př. 3 *
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací
za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 470 573 000 Kč
dle materiálu ZK-01-2020-74, př. 1, rozhoduje * poskytnout dotaci pro
poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 512 089 821 Kč z kapitoly
Sociální věci dle materiálů ZK-01-2020-74, př. 2, a ZK-01-2020-74, př.
3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé
poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2020-74, př. 4 *
změnit usnesení č. 0533/07/2019/ZK tak, že materiál ZK-07-2019-60, př. 1,
se nahrazuje materiálem ZK-01-2020-74, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí (15. 3. 2020), termín: 15. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0051/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Excelence základních
škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce
2018/2019 v celkové výši 423 120 Kč školám uvedeným v materiálu ZK01-2020-49, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor školství, mládeže a sportu (29. 2.
2020), odbor ekonomický (29. 2. 2020), termín: 29. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0052/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis
účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které
zřizuje kraj, dle materiálu ZK-01-2020-50, př. 1, a právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle
materiálu ZK-01-2020-50, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (11. 2. 2020), termín: 11. 2.
2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0053/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
dodatky k partnerským smlouvám s partnery projektu uvedenými v materiálu
ZK-01-2020-51, př. 1, dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-01-2020-51, př.
2, a se změněnými rozpočty jako přílohami uvedenými v materiálu ZK-012020-51, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor školství, mládeže a sportu
(30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0054/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * uzavřít
Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu DigiMe
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organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková
organizace, dle materiálu ZK-01-2020-52, př. 1 * uzavřít Smlouvu o zápůjčce
ke krytí výdajů spojených s realizací projektu EduSTEM, organizace
Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, dle materiálu
ZK-01-2020-52, př. 2, schvaluje * převod finančních prostředků ve výši
5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje
na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání,
za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 000 000 Kč s určením pro organizaci
Vysočina Education na předfinancování projektu DigiMe * převod finančních
prostředků ve výši 7 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní
záležitosti vzdělávání, za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 000 000 Kč
s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu
EduSTEM.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor školství, mládeže a sportu (29. 5.
2020), odbor ekonomický (29. 5. 2020), termín: 29. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0055/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout
dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času
dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČ: 26524783,
ve výši 400 000 Kč na jeho činnost * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle
materiálu ZK-01-2020-53, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor školství, mládeže a sportu
(31. 12. 2020), odbor ekonomický (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 6, zdržel se 0.
Usnesení 0056/01/2020/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 životního prostředí a zemědělství (12. 2. 2020), termín:
12. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0057/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * o převodu
finančních prostředků ve výši 14 672 480 Kč z Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II. * vyhradit si právo rozhodovat
o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč * poskytnout
dotace z programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II. dle materiálu ZK01-2020-55, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-01-2020-55, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor životního prostředí a zemědělství
(30. 12. 2020), termín: 30. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0058/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo
cizích zdrojů ve výši max. 9,93 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že
prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu uvedeného
v materiálu ZK-01-2020-56, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020), odbor životního
prostředí a zemědělství (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0059/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 115,7 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených
v materiálu ZK-01-2020-57, př. 1, s tím, že prostředky budou uvolňovány
postupně dle potřeby projektů, a pokud nebude převod schválen, projekty
nebudou realizovány.
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odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (3. 2. 2020), odbor majetkový
(3. 2. 2020), termín: 3. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0060/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši
max. 1 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu Zajištění
činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III s tím, že tyto
finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor regionálního rozvoje (31. 3.
2020), termín: 31. 3. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0061/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout
dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje, Krajské hospodářské komoře Kraje
Vysočina, z. s., se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČ: 70843252, ve
výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu Síť asistenčních center k problematice
Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020 dle materiálu ZK-01-2020-59, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-59, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020), termín: 30. 4. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0062/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout
dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 – Ostatní záležitosti zahraničního
obchodu, na kofinancování projektu s názvem Euroregion Dunaj–Vltava dle
materiálu ZK-01-2020-60, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-01-2020-60, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020), termín: 30. 4. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0063/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje pořídit
zkráceným postupem návrh Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina na základě návrhu oprávněného investora ŘSD ČR. Navrhovaný
obsah Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je uveden
v materiálu ZK-01-2020-61, př. 1, ukládá odboru ÚPSŘ zajistit uzavření
smlouvy o dílo se zhotovitelem Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu (29. 5. 2020),
termín: 29. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0064/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Program
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020 dle materiálu
ZK-01-2020-62, př. 1, jmenuje * řídicí výbor Programu INFORMAČNÍ
A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020 ve složení * ČSSD – Radim
Technik (ZR) * KDU-ČSL – David Jarolímek (JI), Milan Lempera (ZR) *
ODS – Petr Sameš (TR), Radek Sedlák (PE) * KSČM – Roman Ondrušek (PE),
Josef Jordán (JI) * SPV – Zdeněk Souček (TR), Jiří Antonů (JI) * ANO 2011
– Ladislav Kobrle (PE), Jiří Šinkora (ZR) * SPD + SPO – Milan Mokrý (ZR),
Michal Suchý ml. (JI) * Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího
výboru Programu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
2020 * garantem Programu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE 2020 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 řídicího výboru, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor informatiky (11. 2. 2020),
termín: 11. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0065/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Program
AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 dle
materiálu ZK-01-2020-63, př. 1.
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odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor sekretariátu hejtmana (11.
2. 2020), termín: 11. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0066/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Program
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 dle materiálu ZK-01-202064, př. 1, jmenuje * řídicí výbor Programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ
ÚZEMÍ 2020 ve složení * ČSSD – Marie Kružíková (JI), Vladimír Malý
(TR) * KDU-ČSL – Jan Kasal (PE), Marie Dudíková (TR) * ODS – Jaroslav
Huňáček (JI), Rostislav Novák (TR) * KSČM – Monika Jordánová (JI) *
SPV – Miloň Slabý (TR), Marie Černá (TR) * ANO 2011 – Jaromír Munia
(HB), Ivana Čepičková (JI) * SPD + SPO – František Zítka (ZR), Romana
Vyhnanovská (JI) * Lenku Vytiskovou (PE, KSČM) předsedkyní řídicího
výboru Programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020, garantem
Programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a zástupcem 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.
2021), termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0067/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Program
BEZPEČNÁ SILNICE 2020 dle materiálu ZK-01-2020-65, př. 1, jmenuje
* řídicí výbor Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020 ve složení * ČSSD
– Zdeněk Šikula (ZR), Vladimír Černý (TR) * KDU-ČSL – Petr Piáček
(JI) * ODS – Petr Staněk (ZR), Veronika Vošická Buráňová (HB) * KSČM
– Josef Zahradníček (TR), Marek Řezáč (JI) * SPV – Bohumír Nikl (HB),
Milan Kunst (PE) * ANO 2011 – Vlastimil Forst (ZR), Marie Jarošová
(PE) * SPD + SPO – Petr Prchal (JI), Ctibor Čepička (JI) * Aleše Kratinu
(TR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu BEZPEČNÁ
SILNICE 2020 * garantem Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020 odbor
dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Žižku s právem
hlasovacím a Mirku Vaňkovou 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 dopravy a silničního hospodářství (11. 2. 2020),
termín: 11. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0068/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Program
MATEŘSKÁ CENTRA 2020 dle materiálu ZK-01-2020-66, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor sociálních věcí (29. 2. 2020),
termín: 29. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0069/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Program
ÚZEMNÍ PLÁNY 2020 dle materiálu ZK-01-2020-67, př. 1.
odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu (30. 9. 2021),
termín: 30. 9. 2021
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0070/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Program
NAŠE ŠKOLA 2020 dle materiálu ZK-01-2020-68, př. 1, jmenuje * řídicí
výbor Programu NAŠE ŠKOLA 2020 ve složení * ČSSD – Jana Nováková
Hotařová (JI), Bohuslav Kůrka (HB) * KDU-ČSL – František Němec (HB),
Radek Pátek (ZR) * ODS – Olga Fialová (HB) * KSČM – Marek Nevoral
(TR), Ladislav Brož (PE) * SPV – Eva Požárová (JI), Věra Bartuňková (TR)
* ANO 2011 – Bohumila Kobrlová (PE), Jaroslav Drahoš (JI) * SPD + SPO
– Milan Mokrý (ZR), Iva Švehlíková (JI) * Alenu Kukrechtovou (PE, ODS)
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předsedkyní řídicího výboru Programu NAŠE ŠKOLA 2020 * garantem
Programu NAŠE ŠKOLA 2020 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 (11. 2. 2020), termín: 11. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0071/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Program
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 dle materiálu ZK-01-2020-69, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (11. 2. 2020), odbor životního prostředí
a zemědělství (11. 2. 2020), termín: 11. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0072/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Program
Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020 dle materiálu ZK-012020-70, př. 1, jmenuje * řídicí výbor Programu Projektová příprava ve
vodním hospodářství 2020 ve složení * ČSSD – Karel Pačiska (ZR), Vít
Šimon, ml. (HB) * KDU-ČSL – Jan Matějů (PE), Josef Herbrych (TR) *
ODS – Ivo Rohovský (ZR), Josef Nedvěd (JI) * KSČM – Hana Hodáčová
(PE), Jan Zimmermann (HB) * SPV – Zdeněk Jirsa (JI), Ivan Kuželka (HB)
* ANO 2011 – Marek Holoubek (HB) * SPD + SPO – Petr Bašta (TR),
Ctibor Čepička (JI) * Ludmilu Řezníčkovou (ZR, ANO 2011) předsedkyní
řídicího výboru Programu Projektová příprava ve vodním hospodářství
2020 * garantem Programu Projektová příprava ve vodním hospodářství
2020 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 (11. 2. 2020), odbor životního prostředí
a zemědělství (29. 2. 2020), termín: 29. 2. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0073/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu
ZK-01-2020-71, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, odbor sekretariátu
hejtmana (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0074/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu
ZK-01-2020-72, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru, odbor sekretariátu hejtmana
(31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0075/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje
Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-01-2020-73, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020),
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0076/01/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu
ZK-01-2020-75, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně kontrolního výboru, odbor sekretariátu
hejtmana (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

