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Realizace projektů
podpořených z Fondu Vysočiny
ovlivněných pandemií COVID-19
V případě investičních projektů (typicky projekty z programů Obnova venkova Vysočiny,
Sportoviště, Stavby ve vodním hospodářství)
platí, že pokud není možné z relevantních
důvodů, které nejsou způsobeny příjemcem
dotace, aktivity projektu zrealizovat (např.
opravit budovu či pořídit stroj nebo projektovou dokumentaci), lze po řádném odůvodnění uzavřít dodatek ke smlouvě. Příjemce si
požádá o prodloužení projektu, kdy postačuje,
aby žádost o prodloužení realizace byla doručena na krajský úřad v poslední možný den
stanovený pro realizaci projektu dle uzavřené
smlouvy o poskytnutí dotace.
V případě jednorázových měkkých projektů
(typicky projekty z programů Regionální
kultura či Jednorázové akce) mohou žadatelé
bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě
aktivity projektu přesunout na pozdější období
(např. z jara na podzim) po písemném informování garanta, vždy ale jen v časovém rozmezí daném smlouvou o poskytnutí dotace.
V případě, že žadatel požaduje přesun akce
nad rámec termínu stanoveného smlouvou, je
nutné opět uzavřít dodatek ke smlouvě. Termínové prodloužení těchto akcí bude možné
maximálně o jeden rok od data stanoveného
ve smlouvě.

Pokud došlo v rámci těchto projektů k realizaci
přípravných prací, které se váží jen a pouze
k dané akci a nelze je jinak využít (např. došlo
k vytištění plakátů), ale vlastní akce nakonec
neproběhla a příjemce nepožádá o prodloužení
termínu realizace projektu (náhradní termín
konání akce), budou tyto náklady příjemcům
proplaceny v případě, že žadatel včas podnikl
nezbytné kroky, které minimalizovaly tyto
výdaje a zároveň je nekryje pojištění. Tyto skutečnosti příjemce doloží formou čestného prohlášení při podání Závěrečné zprávy.
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Hudba tisíců – Mahler Jihlava
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V případě problému s realizací projektů doporučujeme příjemcům vždy co nejdříve kontaktovat
garanta programu, který vám popíše možnosti
případné úpravy uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541,
e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 12. 5. 2020 vyhlásilo další dva programy
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:

Edice Vysočiny 2020 – 1 200 000 Kč – program na podporu edičních počinů s vazbou

(výběr)

V případě dlouhodobých měkkých projektů,
v jejichž rámci jsou hrazeny obcím provozní
náklady (např. Venkovské prodejny), nebudou
uzavírány dodatky ve smyslu prodloužení termínu realizace a proplaceny budou jen skutečně
vzniklé náklady.

Gr a n tov é pro gr a m y

Rozvoj podnikatelů 2020 – 10 000 000 Kč
– program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou
příspěvku na pořízení strojů nebo strojních
zařízení (odbor regionálního rozvoje, Luděk
Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 15. 6. – 3. 7. 2020

OBSAH

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz
Zpravodaj
měsíčník
periodický tisk Kraje Vysočina
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053

na kulturu, historii, přírodu a krajinu
Vysočiny (odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel:
564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 15. 6. – 26. 6. 2020

redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke všem aktivním programům včetně
formuláře žádosti najdete na internetových
stránkách Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz.

grafická úprava, tisk a distribuce:
KLEINWÄCHTER holding, s. r. o.,
Frýdek-Místek

korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz

vydáno dne 3. 6. 2020
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Kraj Vysočina drží v třídění obalových
odpadů a kovů stříbrnou pozici mezi kraji!
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE SVŮJ ODPAD!
Sedmnáctým rokem společně podporuje Kraj Vysočina a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Aktivity jsou od začátku zaměřeny na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální
výchovu a osvětu. V loňském roce vytřídil každý obyvatel Kraje
Vysočina dohromady 56 kilogramů papíru, plastu, nápojových
kartonů, čirého a barevného skla, což je o 4,7 kilogramů více, než
je průměr ČR. Včetně kovů je to 78,4 kg. Kraj Vysočina tak obhájil
v pomyslném hodnocení krajů loňské druhé místo. Tyto výsledky
jsou velmi pozitivní a je patrné, že třídění odpadů není na Vysočině
lidem lhostejné. Ve srovnání s rokem 2018 se množství vytříděných
odpadů zvýšilo o 2 kg. Zlepšují se také dlouhodobé výsledky třídění.
Vždyť v roce 2007 činilo množství vytříděného papíru, plastů, skla
a nápojových kartonů 32,5 kilogramů na osobu za rok. Významně
k tomu přispívá i nejhustší sběrná kontejnerová síť v rámci všech
krajů ČR. V Kraji Vysočina sloužilo v roce 2018 lidem k třídění
odpadů 26 591 barevných kontejnerů a menších nádob a v roce 2019

už to bylo 29 348. Jedno průměrné, veřejně přístupné kontejnerové
hnízdo slouží v současnosti pro 80 obyvatel. Ve školách a obecních
prostorech přibylo v loňském roce 857 kusů kartonových boxů na
tříděný odpad. Do domácností pak bylo dodáno 9 050 sad tašek na
třídění papíru, plastů a skla a do obcí bylo zapůjčeno dalších 156
sběrových nádob. Zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné
sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů přispívá k plnění
cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina i legislativy
v oblasti maximalizace třídění komunálních odpadů a omezování
skládkování.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz
 Josef Mojžíš, EKO-KOM, a.s.,
oddělení komunikace a marketingu
telefon: 724 344 188, e-mail: mojzis@ekokom.cz

Zámecký sklářský den VE SVĚTLÉ
NAD SÁZAVOU představí umění sklářů
Vysočina sklářská se po nucené
odmlce znovu rozjíždí. První
velkou akcí spojenou s prastarým a krásným řemeslem
je Zámecký sklářský den. Proběhne 13. června na zámku ve
Světlé nad Sázavou. Nabídne
skleněné expozice, křest plastiky Pocta sklářům, jarmark,
výtvarné dílny a představí se i
vysočinské sklárny.
Plastika Pocta sklářům je společným dílem skláren a výtvarníků nejen z Vysočiny. Tvoří
ji více než stovka skleněných
koulí, z nichž část je autorských děl od výtvarníků Exnara,
Hory, Jabůrka, Janáka, Pačinka
a dalších. Koncept plastiky

vymyslel Jan Exnar. Vychází
z toho, že každé skleněné dílo
se rodí z vyfouknuté baňky.
Každá jednotlivá koule plastiky
tak reprezentuje jednu sklárnu,
jednoho výtvarníka. Některé
jsou barevné, některé broušené,
některé jinak zdobené. Každý tu
svoji pojal po svém. „Plastika
bude pokřtěna právě v sobotu 13.
června během Zámeckého sklářského dne. Instalace o průměru
pěti metrů bude trvale k vidění
na zámeckém nádvoří,“ říká
majitelka světelského zámku
Helena Degerme.
V ten samý den proběhne vernisáž nové zámecké výstavy
Sklo mluví skrz staletí. „Je

instalována v expozici evropského historického skla. Mezi
vitrínami s historickými exponáty jsou namíchány umělecké
objekty nejlepších současných
sklářských výtvarníků i těch
místních. Od velryb až po ty
nejmenší tvůrce,“ popisuje
Degerme. Ale to není všechno.
Dalšími výstavami, na které se
mohou návštěvníci Zámeckého
sklářského dne těšit, jsou díla
vzešlá ze šesti ročníků Sympozia
broušení skla společnosti Bohemia Machine a práce výtvarníků
ČR s názvem Když dva dělají
totéž, není to totéž.
Vysočina Tourism připravil
výtvarné dílny všech druhů

zpracování skla. Zájemci si
budou moci zkusit vinout či foukat skleněné perly, malovat na
sklo nebo dokonce přímo malovat sklem. Prezentovat se budou
i sklárny Kraje Vysočina. Na
nádvoří bude probíhat jarmark.
Zámecký sklářský den ve Světlé
nad Sázavou se koná v rámci
přeshraničního projektu „Česko-rakouská sklářská tradice
znovu ožívá“, INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika.
 Martina Strnadová,
Vysočina Tourism, p. o.
telefon: 724 063 930,
e-mail: martina.strnadova@
vysocinatourism.cz
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Světový den bez tabáku
V letošním roce se měl konat již dvanáctý ročník akce pořádané
Krajem Vysočina pod názvem Čistá Vysočina. Jarní úklid kraje,
který je spojen s kampaní Den Země, se i přes opětovně projevený
velký zájem veřejnosti neuskutečnil, a to z důvodu epidemiologické situace v České republice. Od roku 2016 se akce pravidelně
zúčastnilo vždy přes 22 tisíc dobrovolníků a bylo sebráno mezi 73
a 104 tunami odpadků.
Při sběru odpadků jsme narazili na velký problém, kterým jsou
odhozené nedopalky cigaret. Věděli jste, že rozložení jednoho nedopalku trvá až 15 let? Ovšem, i když nám nedopalek po čase zmizí
z očí, mikroskopické částice v přírodě zůstávají i nadále. Je třeba
si uvědomit, že nedopalky nejenže znečišťují přírodu, ale mohou
způsobit i požár a jejich zbytky zůstávají v tělech živočichů. Na
31. květen připadá Světový den bez tabáku, který má za cíl upozornit

na rizika spojena s užíváním tabáku a jeho důsledky s dopadem na
jednotlivce i veřejné zdraví a životní prostředí. Členské státy Světové zdravotnické organizace jej poprvé vyhlásily už v roce 1987.
V rámci Zdravého Kraje Vysočina byl k této příležitosti vytvořen
spot, který je ke zhlédnutí na facebookovém profilu nebo na webu
Kraje Vysočina.
Odkaz: www.kr-vysocina.cz,
www.facebook.com/zdravykrajvysocina
 Gabriela Šmikmátorová,
koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21,
odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 602 586,
e-mail: smikmatorova.g@kr-vysocina.cz.

Novinky ve Sbírce zákonů
SFRB
V částce 43/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 3. 2020 byl pod
č. 113 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku
státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020.
Zločin a trest
V částce 43/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 3. 2020 byl pod
č. 114 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020.
Silniční doprava
V částce 43/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 3. 2020 byl pod č. 115
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.
Očkovací újma
V částce 43/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 3. 2020 byl pod č. 116
publikován zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.
Zákon nabývá účinnosti dnem 8. 4. 2020.
Živnosti
V částce 43/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 3. 2020 byl pod
č. 117 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2020 (část 1. 1. 2021).
Majetek státu
V částce 43/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 3. 2020 byl pod
č. 118 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2020.
Finanční trh
V částce 43/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 3. 2020 byl pod
č. 119 publikován zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti
regulace podnikání na finančním trhu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2020 (část 1. 7. 2020).
COVID-19 v soczab
V částce 48/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 3. 2020 byl pod č. 133
publikován zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zdravotní pojištění
V částce 48/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 3. 2020 byl pod
č. 134 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
COVID-19 a přijímačky a maturity
V částce 48/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 3. 2020 byl pod
č. 135 publikován zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání
k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním
roce 2019/2020.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
COVID-19 a soczab
V částce 48/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 3. 2020 byl pod
č. 136 publikován zákon o některých úpravách v oblasti pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními
při epidemii v roce 2020.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
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COVID-19 a EET
V částce 48/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 3. 2020 byl pod
č. 137 publikován zákon o některých úpravách v oblasti evidence
tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
COVID-19 a bonus I
V částce 59/2020 Sbírky zákonů vydané dne 14. 4. 2020 byl pod
č. 159 publikován zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS
CoV-2.
Zákon nabývá účinnosti dnem 15. 4. 2020.
COVID-19 a bonus II
V částce 85/2020 Sbírky zákonů vydané dne 7. 5. 2020 byl pod
č. 234 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb.,
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.
Zákon nabývá účinnosti dnem 8. 5. 2020.
COVID-19 a SSP
V částce 59/2020 Sbírky zákonů vydané dne 14. 4. 2020 byl pod
č. 160 publikován zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní
sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým
stavem při epidemii v roce 2020.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
COVID-19 a zaměstnanost
V částce 59/2020 Sbírky zákonů vydané dne 14. 4. 2020 byl pod
č. 161 publikován zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce
2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Pozemní komunikace
V částce 60/2020 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2020 byl pod
č. 162 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 30. 4. 2020.
Občan
V částce 60/2020 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2020 byl pod
č. 163 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.
Pošta
V částce 60/2020 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2020 byl pod
č. 164 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Trestní řád
V částce 60/2020 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2020 byl pod
č. 165 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
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o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2020.
Tlumočníci
V částce 60/2020 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2020 byl pod
č. 166 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb.,
o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.
JŘ Poslanecké sněmovny
V částce 60/2020 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2020 byl pod
č. 167 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020 (část prvním dnem volebního
období Poslanecké sněmovny zvolené po dni vyhlášení tohoto zákona).
JŘ Senátu
V částce 60/2020 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2020 byl pod
č. 168 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb.,
o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2020.
COVID-19 a úvěry
V částce 65/2020 Sbírky zákonů vydané dne 17. 4. 2020 byl pod
č. 177 publikován zákon, o některých opatřeních v oblasti splácení
úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
COVID-19 a cestovní ruch
V částce 69/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 4. 2020 byl pod
č. 185 publikován zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví
cestovního ruchu.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Spotřebitelské úvěry
V částce 69/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 4. 2020 byl pod
č. 186 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb.,
o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
COVID-19 a vysoké školy
V částce 69/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 4. 2020 byl pod
č. 188 publikován zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání
a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování
doby studia pro účely dalších zákonů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Cestovní ruch
V částce 69/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 4. 2020 byl pod
č. 189 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Realitky
V částce 69/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 4. 2020 byl pod
č. 190 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb.,
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o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon
o realitním zprostředkování).
Zákon nabývá účinnosti dnem 25. 4. 2020.

epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících
podnikání.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

COVID-19 a účastníci řízení
V částce 69/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 4. 2020 byl pod
č. 191 publikován zákon o některých opatřeních ke zmírnění
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se
soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby
a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řád.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Export
V částce 77/2020 Sbírky zákonů vydané dne 29. 4. 2020 byl pod
č. 214 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb.,
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

ČNB
V částce 69/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 4. 2020 byl pod
č. 192 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Veřejné zdraví
V částce 73/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2020 byl pod
č. 205 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2020 (část 1. 1. 2021, část 27.
4. 2021, část dnem vyhlášení).
Zdravotní pojišťovny
V částce 73/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2020 byl pod
č. 206 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 12. 5. 2020.
Rozpočtová odpovědnost
V částce 74/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2020 byl pod
č. 207 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Státní rozpočet
V částce 74/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2020 byl pod
č. 208 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona
č. 129/2020 Sb.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
COVID-19 a nájemníci bytů
V částce 74/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2020 byl pod
č. 209 publikován zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících
k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
COVID-19 a nájemníci nebytů
V částce 74/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2020 byl pod
č. 210 publikován zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů

Dluhy ČZRB
V částce 83/2020 Sbírky zákonů vydané dne 6. 5. 2020 byl pod
č. 228 publikován zákon, o poskytnutí státní záruky České republiky
na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.,
vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním
negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Spotřební daně
V částce 83/2020 Sbírky zákonů vydané dne 6. 5. 2020 byl pod
č. 229 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS CoV-2.
Zákon nabývá účinnosti dnem 7. 5. 2020 (část 1. 10. 2020, část 1.
1. 2021).
COVID-19 a soczab
V částce 83/2020 Sbírky zákonů vydané dne 6. 5. 2020 byl pod
č. 230 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb.,
o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zdravotní pojištění
V částce 83/2020 Sbírky zákonů vydané dne 6. 5. 2020 byl pod
č. 231 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020 (část 1. 1. 2021).
Oceňování majetku
V částce 88/2020 Sbírky zákonů vydané dne 12. 5. 2020 byl pod
č. 237 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.
Ochrana spotřebitele
V částce 88/2020 Sbírky zákonů vydané dne 12. 5. 2020 byl pod
č. 238 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.
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Smog
V částce 29/2020 Sbírky zákonů vydané dne 12. 3. 2020 byla pod
č. 68 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012
Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových
situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. 3. 2020.
Množení
V částce 49/2020 Sbírky zákonů vydané dne 30. 3. 2020 byla pod
č. 138 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018
Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 5. 2020 (část 1. 4. 2020).
Technická způsobilost vozidel
V částce 67/2020 Sbírky zákonů vydané dne 21. 4. 2020 byla pod
č. 180 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014
Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Produkty živočichů
V částce 67/2020 Sbírky zákonů vydané dne 21. 4. 2020 byla pod
č. 181 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007
Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné
produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy
Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2020.

strana 6

č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení
některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit
jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení
povolení a povolení k vývozu.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2020.
DVB-T2
V částce 44/2020 Sbírky zákonů vydané dne 23. 3. 2020 bylo pod
č. 120 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2
(nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2).
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Elektrické nebezpečí
V částce 44/2020 Sbírky zákonů vydané dne 23. 3. 2020 bylo pod
č. 121 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných
látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2020.
Kritická infrastruktura
V částce 57/2020 Sbírky zákonů vydané dne 9. 4. 2020 bylo pod
č. 154 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,
ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

COVID-19 a vysvědčení
V částce 75/2020 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2020 byla pod
č. 211 publikována vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků
ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

COVID-19 a nájemné
V částce 72/2020 Sbírky zákonů vydané dne 24. 4. 2020 bylo pod
č. 202 publikováno nařízení vlády, kterým se stanovují cenové
moratorium nájemného z bytů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

COVID-19 a přijímačky a maturity
V částce 84/2020 Sbírky zákonů vydané dne 7. 5. 2020 byla pod
č. 232 publikována vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce
a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Export s podporou
V částce 77/2020 Sbírky zákonů vydané dne 29. 4. 2020 bylo pod
č. 215 publikováno nařízení vlády o provedení některých ustanovení
zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

COVID-19 a vzdělávání
V částce 84/2020 Sbírky zákonů vydané dne 7. 5. 2020 byla pod
č. 233 publikována vyhláška, o některých zvláštních pravidlech pro
vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
koronaviru SARS CoV-2.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

COVID-19 a rolnictví
V částce 79/2020 Sbírky zákonů vydané dne 29. 4. 2020 bylo pod č. 217
publikováno nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády
v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2020.

Nakažlivý COVID-19
V částce 32/2020 Sbírky zákonů vydané dne 13. 3. 2020 bylo pod
č. 75 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanovuje,
co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat,
nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Export–import
V částce 39/2020 Sbírky zákonů vydané dne 18. 3. 2020 bylo pod
č. 103 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády

Seznam zboží s regulovanými cenami
V částce 28/2020 Sbírky zákonů vydané dne 12. 3. 2020 bylo pod
č. 66 publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2020.
Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 4/2020 dne
4. března 2020 a nabývá účinnosti 4. března 2020.
Vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev krajů
V částce 61/2020 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2020 bylo pod
č. 169 publikováno rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení
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voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb
do zastupitelstev krajů.
Prezident republiky tímto vyhlásil volby do Senátu Parlamentu
České republiky a zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání
na pátek 2. října 2020 a sobotu 3. října 2020.
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 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2020 konaného dne 12. 5. 2020
Usnesení 0161/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0162/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing.
Martina Mrkose, ACCA a Marka Nevorala ověřovateli zápisu ze
zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2020.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0163/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor sekretariátu hejtmana
(12. 5. 2020), termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0164/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: grémium ředitele (12. 5. 2020), termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0165/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč
na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární
ochrany dle materiálu ZK-03-2020-04, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2020-04, př. 2,
schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární
ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, o částku
2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 2 400 000 Kč na poskytnutí dotací.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor sekretariátu hejtmana
(14. 4. 2021), termín: 14. 4. 2021
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0166/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci Městysu Kamenice, IČ: 00286079, ve výši
500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
dle materiálu ZK-03-2020-05, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-05, př. 2, schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS,
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, o částku 500 000 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor sekretariátu hejtmana
(31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0167/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová
opatření, dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina,
IČ: 70885184, v celkové výši 6 500 000 Kč na realizaci krizových
opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 dle materiálu ZK03-2020-06, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-03-2020-06, př. 4, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová
opatření, o částku 6 500 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 6 500 000 Kč na
poskytnutí dotace.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor sekretariátu hejtmana
(31. 3. 2020), termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0168/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární
ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření, o částku 11 000 000 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 11 000 000 Kč (§ 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené ve výši 10 000 000 Kč a § 5213 – Krizová
opatření ve výši 1 000 000 Kč) určenou na realizaci opatření proti
šíření COVID-19, ukládá hejtmanovi Kraje Vysočina předložit
vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor sekretariátu hejtmana
(31. 1. 2021), termín: 31. 1. 2021
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0169/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK
POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 obcím na podporu udržení
a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v celkové
výši 3 584 500 Kč dle materiálu ZK-03-2020-08, př. 1 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu ZK03-2020-08, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor sekretariátu hejtmana
(31. 1. 2021), termín: 31. 1. 2021
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0170/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-03-2020-09, př. 2.
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odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor informatiky (31. 5.
2020), termín: 31. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0171/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana
a IZS, § 5213 – Krizová opatření, o částku 10 000 000 Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti
šíření COVID-19, ukládá hejtmanovi Kraje Vysočina předložit
vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.
odpovědnost: rada kraje (16. 6. 2020), odbor sekretariátu hejtmana
(31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0172/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-202092, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (12. 5. 2020), termín:
12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0173/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části
rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od
příspěvkových organizací, o částku 908 335,22 Kč v souvislosti
se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace,
poskytnuté na předfinancování projektu Zdravotnické technologie
a vybavení a převedení této částky do Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor zdravotnictví (12. 5.
2020), odbor ekonomický (12. 5. 2020), termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0174/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje dle
Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního
vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 9/19 ze
dne 10. 12. 2019, o poskytnutí finančních prostředků žadatelům dle
materiálů ZK-03-2020-11, př. 1, a ZK-03-2020-11, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor ekonomický (30. 6.
2020), odbor zdravotnictví (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0175/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina
za období leden–březen 2020 dle materiálu ZK-03-2020-12, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor ekonomický (12. 5.
2020), termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0176/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 1, z vlastnictví
Statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní
cenu 308 300 Kč * převést pozemky dle materiálu ZK-03-202013, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního
města Jihlava za kupní cenu 36 960 Kč, schvaluje * dodatek č. 30
Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 3 *
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dodatek č. 31 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby
Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032020-13, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2020), termín: 30. 9. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0177/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně do vlastnictví kraje pozemky zastavěné krajskými
silnicemi v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-14, př. 1, za kupní
cenu 125 Kč/m2 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru
nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0178/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-15,
př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč *
nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-15, př. 2,
z vlastnictví města Telč do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
* dodatek č. 2000 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-15,
př. 3 * dodatek č. 2001 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032020-15, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2020), termín: 30. 9. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0179/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných
v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu
materiálu ZK-03-2020-16, př. 1, do vlastnictví kraje za dohodnutou
kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2021), termín: 30. 11. 2021
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0180/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-17, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv
do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0181/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 2046/68 – ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 24 m2 v obci a k. ú. Čáslavsko z vlastnictví obce
Čáslavsko do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0182/03/2020/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. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0183/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt dle GP č. 661-18/2019 nově oddělený pozemek
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par. č. 1190 – ostatní plocha, silnice, o výměře 1 075 m2 v k. ú.
Sněžné na Moravě a obci Sněžné 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 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad
do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 126/6 v k. ú. Olešná
u Pelhřimova zastavěný stavbou II/602 hr. kraje – Pelhřimov –
8. stavba.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 10. 2020), termín: 31. 10. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0184/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-22, př. 1,
z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2021), termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0188/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 4638/3, ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře 13 m2 v k. ú. Jihlava z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
12800 Praha 2, dle Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami dle materiálu
ZK-03-2020-26, př. 1, schvaluje dodatek č. 7 Zřizovací listiny
Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2020-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0185/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu ZK-03-2020-23, př. 1,
z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České
republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, do vlastnictví Kraje Vysočina
dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů
ZK-03-2020-23, př. 2, ZK-03-2020-23, př. 3, ZK-03-2020-23, př.
4, ZK-03-2020-23, př. 4, ZK-03-2020-23, př. 5, ZK-03-2020-23, př.
6, ZK-03-2020-23, př. 7, ZK-03-2020-23, př. 8, ZK-03-2020-23, př.
9, ZK-03-2020-23, př. 10, schvaluje * dodatek č. 2003 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 11 * dodatek
č. 2004 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 12 *
dodatek č. 2005 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př.
13 * dodatek č. 2006 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23,
př. 14 * dodatek č. 2007 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032020-23, př. 15 * dodatek č. 2008 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2020-23, př. 16 * dodatek č. 2009 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2020-23, př. 17 * dodatek č. 2010 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 18 * dodatek č. 2011 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 19.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 1. 2021), termín: 31. 1. 2021
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0186/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu ZK-03-202024, př. 1, od České republiky, s právem hospodaření pro Státní
statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského
622/11, Řepy, 16300 Praha 6, do vlastnictví Kraje Vysočina dle
smlouvy dle materiálu ZK-03-2020-24, př. 2, schvaluje dodatek
č. 2012 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-24, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2020), termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0187/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky –

Usnesení 0189/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje ve
smyslu ustanovení § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o zřízení služebnosti
k částem pozemků par. č. st. 218 a par. č. 150/1 ve vlastnictví
města Třebíč ve prospěch pozemku par. č. 6639 (vlastník Kraj
Vysočina) spočívající v umístění ocelové lávky a v právu chůze
na ní, rozhoduje * nabýt darem z vlastnictví města Třebíč do
vlastnictví Kraje Vysočina díly „a“ a „b“ o výměře 3 m2 oddělené
z pozemku par. č. 1461/7 v k. ú. Třebíč dle geometrického plánu
č. 6518-66/2019 * uzavřít Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení
služebnosti dle materiálu ZK-03-2020-27, př. 1, schvaluje dodatek
č. 18 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa,
Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Třebíč, dle materiálu ZK-03-2020-27, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor majetkový (12. 5.
2020), termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0190/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1108 o výměře 18 m2, oddělený
z původního pozemku par. č. 1108 dle geometrického plánu
č. 177-404/2017 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí,
schvaluje dodatek č. 2013 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032020-28, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2020), termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0191/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky v k. ú. Rozkoš u Humpolce a k. ú.
Krasoňov dle materiálu ZK-03-2020-29, př. 1, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví města Humpolec, schvaluje dodatek
č. 2014 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-29, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2020), termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0192/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky v k. ú. a obci Pelhřimov dle materiálu
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ZK-03-2020-30, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
města Pelhřimov, schvaluje dodatek č. 2015 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2020-30, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2020), termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0193/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-31, př.
1, oddělený geometrickým plánem číslo 3226-57/2019 z pozemku
KN par. č. 3432/15 – ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Nové Město na Moravě, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
města Nové Město na Moravě, schvaluje dodatek č. 2016 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2020-31, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2020), termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0194/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemek par. č. 1979/3 o výměře 16 m2 oddělený
geometrickým plánem č. 386-51/2017 z pozemku par. č. 1979/1 v
k. ú. a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Pavlov * nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Pavlov dle materiálu
ZK-03-2020-32, př. 1, z vlastnictví obce Pavlov do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje * dodatek č. 2017 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2020-32, př. 2 * dodatek č. 2018 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2020-32, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0195/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky v k. ú. a obci Černá dle materiálu ZK03-2020-33, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Černá * nabýt darem pozemky v k. ú. Černá a Milíkov a obci Černá
dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 2, z vlastnictví obce Černá do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 2019 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 3 * dodatek
č. 2020 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2020), termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0196/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-34, př.
1, oddělené geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku
KN par. č. 1438/1 v k. ú. Řásná z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Řásná * nabýt darem pozemek v rozsahu dle
materiálu ZK-03-2020-34, př. 2, oddělený geometrickým plánem
číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/2 v k. ú. Řásná
z vlastnictví obce Řásná do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
* dodatek č. 2021 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-34,
př. 4 * dodatek č. 2022 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032020-34, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2020), termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0197/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př.
1, oddělené geometrickým plánem č. 779-19100/2017 z pozemků
par. č. 2986/1, par. č. 2986/2, par. č. 3029/20, par. č. 3033/1,
par. č. 3033/2 v k. ú. Kněžice u Třebíče a geometrickým plánem
č. 149-19100/2017 z pozemku par. č. 440/1 v k. ú. Víska u Kněžic,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice * nabýt
darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 2,
oddělené geometrickým plánem č. 779-19100/2017 z pozemků par.
č. 2981/1, par. č. 3033/6 v k. ú. Kněžice u Třebíče a geometrickým
plánem č. 149-19100/2017 z pozemku par. č. 440/4 v k. ú. Víska
u Kněžic z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje * dodatek č. 2023 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2020-35, př. 5 * dodatek č. 2024 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2020-35, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2020), termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0198/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-36, př.
1, oddělené geometrickým plánem číslo 297-177/2018 z pozemku
KN par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví města Chotěboř * nabýt darem pozemek v rozsahu dle
materiálu ZK-03-2020-36, př. 2, oddělený geometrickým plánem
číslo 297-177/2018 z pozemku KN par. č. 230/1 v k. ú. Dobkov,
z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje * dodatek č. 2025 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2020-36, př. 4 * dodatek č. 2026 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2020-36, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2020), termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0199/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Číhošť smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci
stavby Obec Číhošť – sběrná místa a kontejnery darovat část
pozemku KN par. č. 154/5 v k. ú. Hlohov v rozsahu cca 8 m2,
zastavěnou touto stavbou, do vlastnictví obce Číhošť a obec Číhošť
se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 8. 2020), termín: 31. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0200/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Bystřice nad Pernštejnem
smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina
zaváže darovat část pozemku par. č. 904/1 v k. ú. Bystřice nad
Pernštejnem v rozsahu cca 1 190 m2, zastavěnou parkovištěm,
do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem a město Bystřice
nad Pernštejnem se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého
vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2020), termín: 30. 9. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0201/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par.
č. 794 o výměře 181 m2 v katastrálním území Nárameč mezi
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Římskokatolickou farností Budišov u Třebíče jako budoucím
prodávajícím a Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím podle
materiálu ZK-03-2020-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

z důvodu nezastavěnosti krajskou komunikací, schvaluje dodatek
č. 2028 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 9. 2020), termín: 30. 9. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0202/03/2020/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. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0207/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-45, př. 1, za kupní cenu
125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době
uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový (28. 2. 2021), termín: 28. 2. 2021
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0203/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Věž dodatek č. 1 smlouvy
o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva uzavřené
dne 13. 4. 2018 dle materiálu ZK-03-2020-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (15. 7. 2020), termín: 15. 7. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0208/03/2020/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. 11. 2020), termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0204/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 tak,
že materiál ZK-07-2019-32, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK03-2020-42, př. 1, schvaluje dodatek č. 2027 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2020-42, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 11. 2020), termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0209/03/2020/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 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0205/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0439/06/2019/
ZK ze dne 5. 11. 2019 tak, že text: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov na straně budoucího
prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího
smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem
č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 – zahrada
o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 – ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 40 m2 v k. ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve
výši 1 647 240 Kč dle materiálu ZK-06-2019-38, př. 2“ se nahrazuje
textem: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Golčův
Jeníkov na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na
straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí kupní smlouvě na
geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par.
č. 98 – zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 – ost. plocha, jiná
plocha, o výměře 40 m2 v k. ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní
cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu ZK-03-2020-43, př. 1.“
odpovědnost: odbor majetkový (30. 5. 2020), termín: 30. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0210/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 359/28 o výměře 53 m2, oddělený
geometrickým plánem č. 566-6/2019 z pozemku par. č. 359/1
v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Správy železnic, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, za kupní cenu 3 013 Kč zjištěnou dle znaleckého
posudku, schvaluje dodatek č. 2030 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2020-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 3. 2021), termín: 31. 3. 2021
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0206/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt pozemky par. č. 1650/75 – ost. plocha, silnice, o výměře
901 m2, par. č. 1650/212 – ost. plocha, silnice, o výměře 146 m2 v k. ú.
Hroznatín z vlastnictví společnosti ZEPAS Rudíkov, spol. s r. o., č. p.
2, 675 05 Rudíkov, IČ: 46981969, do vlastnictví Kraje Vysočina za
dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2 * nenabýt z vlastnictví
společnosti ZEPAS Rudíkov, spol. s r. o., č. p. 2, 675 05 Rudíkov,
IČ: 46981969, do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 1629/3
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 114 m2 v k. ú. Hroznatín

Usnesení 0211/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 2031 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-49,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0212/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby II/405
Brtnice obchvat v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle
materiálu ZK-03-2020-18, př. 1, od vlastníků pozemků vedených
v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový (31. 12. 2022), termín: 31. 12. 2022
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0213/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem
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Třebíč, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních
stran při inženýrské a projektové přípravě, realizaci, financování
a způsobu provozování záměru výstavby parkovacího domu v areálu
Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032020-50, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0214/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní
dopravy mezikrajskými vlaky se Středočeským krajem, se sídlem
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095, dle materiálu ZK03-2020-51, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor dopravy a silničního
hospodářství (30. 5. 2020), termín: 30. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0215/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0042/01/2020/ZK tak, že materiál ZK-01-202039, př. 2, bude nahrazen materiálem ZK-03-2020-52, př. 1, schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 1,5 mld. Kč na přípravu a realizaci
projektů uvedených v materiálu ZK-03-2020-52, př. 1, finance
budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5.
2020), termín: 31. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0216/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch
pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova
4798/2, 586 01 Jihlava, IČ: 06571379, ve výši 500 000 Kč dle
materiálu ZK-03-2020-53, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
dle materiálu ZK-03-2020-53, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020), termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0217/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace o projektových záměrech Vysočina Tourism,
příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-03-2020-54, př. 1, ZK-032020-54, př. 3 a ZK-03-2020-54, př. 5, schvaluje závazek kraje na *
předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace,
Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře
zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním
ruchu do výše 497 058 Kč předpokládaných celkových způsobilých
výdajů projektu poskytnutím zápůjčky * krytí finančních zdrojů
spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 10 %
z celkových způsobilých výdajů projektu Spolupráce institucí na
Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace
v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu, tj. max. do
výše 49 706 Kč z rozpočtu kraje * předfinancování projektu
Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, Česko-rakouská
sklářská tradice znovu ožívá do výše 369 875 Kč předpokládaných
celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky *
krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové
organizace, ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu
Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá, tj. max. do výše
55 481 Kč z rozpočtu kraje * předfinancování projektu Vysočina
Tourism, příspěvkové organizace, Kulturní a přírodní památky –
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šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení
pandemie koronaviru do výše 2 761 425 Kč předpokládaných
celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky *
krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové
organizace, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu
Kulturní a přírodní památky – šance pro obnovu přeshraničního
cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru, tj. max. do
výše 276 142,50 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020), Vysočina Tourism,
příspěvková organizace (12. 5. 2020), termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0218/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace
z Programu UNESCO 2020 podle materiálu ZK-03-2020-55, př. 1 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2020-55, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0219/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace z programu PAMÁTKY 2020 žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-03-2020-56, př. 1 * uzavřít s žadateli
veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2020-56, př. 2 *
neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-032020-56, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 0220/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ
CENTRA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK03-2020-57, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle
materiálu ZK-03-2020-57, př. 6 * neposkytnout dotaci z programu
TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 subjektům, na
projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-57, př. 4.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020), termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0221/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* p o s k y t n o u t d o t a c i z p r o g r a m u C Y K L O D O P R AVA
A CYKLOTURISTIKA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-03-2020-58, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se
žadateli dle materiálu ZK-03-2020-58, př. 2 * neposkytnout dotaci
z programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-58, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), odbor ekonomický (31. 5.
2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0222/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
ID FV02734.0046 dle materiálu ZK-03-2020-59, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020), termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0223/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba,
distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií,
společnosti DOC.DREAM services, s. r. o., IČ: 05386551, ve
výši 300 000 Kč dle materiálu ZK-03-2020-60, př. 2 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-60, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), odbor ekonomický (31. 12.
2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 7, zdrželi se 3.
Usnesení 0224/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle
materiálu ZK-03-2020-61, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (30. 8. 2020), odbor ekonomický (30. 8.
2020), termín: 30. 8. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 0225/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného
předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle
materiálu ZK-03-2020-63, př. 1, ve výši max. 70 000 000 Kč
pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto
projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby
každého projektu.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor sociálních věcí
(31. 12. 2022), odbor ekonomický (31. 12. 2022), termín: 31. 12.
2022
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0226/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Efektivním využitím zdrojů
ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina v maximální
výši 1 260 096,28 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou
čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor sociálních věcí (30. 6.
2022), odbor ekonomický (30. 6. 2022), termín: 30. 6. 2022
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0227/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Zkvalitnění péče o osoby
s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina ve výši max.
572 762,50 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány
průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor sociálních věcí (30. 6.
2022), odbor ekonomický (30. 6. 2022), termín: 30. 6. 2022
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0228/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování
dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na
území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálů ZK03-2020-66, př. 1 a ZK-03-2020-66, př. 2.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor sociálních věcí (30. 9.
2020), termín: 30. 9. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0229/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní
sociální péče a pomoc rodině a manželství * městu Havlíčkův Brod
ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro
rok 2020 dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 1 * městu Třebíč ve
výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2020,
dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 2 * městu Žďár nad Sázavou ve
výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro
rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 3 * městu Pelhřimov
ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok
2020, dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 4 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy dle materiálů ZK-03-2020-93, př. 1, ZK-03-2020-93, př. 2,
ZK-03-2020-93, př. 3, a ZK-03-2020-93, př. 4.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor sociálních věcí
(31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0230/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní
sociální péče a pomoc rodině a manželství * městu Havlíčkův
Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův
Brod pro rok 2020 dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 1 * městu
Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro
rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 2 * městu Žďár nad
Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad
Sázavou pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 3 *
městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu
Pelhřimov pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 4 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-03-2020-94,
př. 1, ZK-03-2020-94, př. 2, ZK-03-2020-94, př. 3, a ZK-032020-94, př. 4.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor sociálních věcí
(31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0231/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020
subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-67, př.
1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK03-2020-67, př. 2 * neposkytnout dotaci z programu UČEBNÍ
POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-03-2020-67, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 11. 2020), termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0232/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného
ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení dle materiálu ZK-03-2020-68, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020),
termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0233/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků
v soutěžích ve školním roce 2018/2019 v celkové výši 1 568930 Kč
organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2020-69, př. 1.

číslo 06/2020

ZPRAVODAJ

strana 14

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2020),
termín: 31. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020),
termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0234/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši
2 983 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-03-2020-70, př. 1
na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných
a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2020.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2020),
termín: 30. 4. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0240/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 k memorandu dle materiálu ZK-03-2020-76,
př. 1.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0235/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence
Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši
574 000 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve
výši 679 000 Kč na rok 2020 na realizaci Rozvojového programu
Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání
gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020),
termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0236/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Podpora vzdělávání cizinců ve školách právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu
ZK-03-2020-72, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020),
termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0237/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 –
Ostatní tělovýchovná činnost, členům Všesportovního kolegia Kraje
Vysočina na činnost v roce 2020 v celkové výši 4 021 413 Kč dle
materiálu ZK-03-2020-73, př. 4 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
dle materiálu ZK-03-2020-73, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020),
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0238/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Učíme se
venku příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola,
Moravské Budějovice, Tyršova 365, ve výši 300 000 Kč formou
zápůjčky za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový
záměr Učíme se venku.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 5. 2020), termín: 30. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0239/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů
na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-032020-75, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-03-202075, př. 2.

Usnesení 0241/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatek k partnerské smlouvě s partnerem projektu Vyšší
odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou
a zdravotnickou Třebíč (IČ: 60418460) dle materiálu ZK-03-202077, př. 1.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor školství, mládeže
a sportu (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0242/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z programu Územní plánování 2020 subjektům,
na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-78, př. 1 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-78,
př. 2.
odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu (30. 9.
2021), termín: 30. 9. 2021
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0243/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí postup Krajského úřadu Kraje Vysočina při vyhodnocování
a návazné administraci programů Fondu Vysočiny a realizaci
podpořených projektů z Fondu Vysočiny dle uzavřených smluv
o poskytnutí dotace v souvislosti s opatřeními ve vazbě na
COVID-19.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (12. 5. 2020), termín:
12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0244/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-80, př.
1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK03-2020-80, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), odbor
ekonomický (31. 12. 2020), termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0245/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027
dle materiálů ZK-03-2020-81, př. 1, a ZK-03-2020-81, př. 2, ukládá
Radě Kraje Vysočina zpracovat Strategii rozvoje Kraje Vysočina na
období 2021 až 2027 a aktualizaci Profilu Kraje Vysočina a předložit
je na zasedání zastupitelstva kraje dne 8. 9. 2020.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2021), termín:
31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0246/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
udělit Cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2019
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fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2020-82, př. 1,
a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2020-82, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (12. 5. 2020), termín:
12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020 subjektům, na
projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-87, př. 6.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor životního prostředí
a zemědělství (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0247/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0151/02/2020/ZK tak, že materiál ZK-02-202074, př. 2, nahrazuje materiálem ZK-03-2020-83, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2020), termín:
15. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0252/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ02387.0007
dle materiálu ZK-03-2020-88, př. 3.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor životního prostředí
a zemědělství (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0248/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ
2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši
dle materiálu ZK-03-2020-84, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu
se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-84, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), termín:
31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0253/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program EDICE VYSOČINY 2020 dle materiálu ZK-03-2020-89,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor Programu Edice Vysočiny 2020 ve
složení * ČSSD – Marie Rubišarová Medová (JI), Jitka Průžová (ZR)
* KDU-ČSL – Jana Houšková (PE), Pavla Krejzlová (ZR) * ODS
– Jana Fischerová (HB), Rostislav Novák (TR) * KSČM – Helena
Novotná (PE) * SPV – Jiří Antonů (JI), Bohumír Nikl (HB) * ANO
2011 – Marek Holoubek (HB), Michaela Šinkorová (ZR) * SPD +
SPO – Milan Mokrý (ZR), Romana Vyhnanovská (JI) * Ladislava
Brože (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru Programu Edice
Vysočiny 2020, garantem Programu Edice Vysočiny 2020 odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupcem garanta
Janu Zadražilovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka, souhlasí s uzavřením
pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří
jsou členy řídicího výboru.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020), termín: 12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0249/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z programu ODPADY A EKOLOGICKÁ
VÝCHOVA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK03-2020-85, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle
materiálu ZK-03-2020-85, př. 2 * neposkytnout dotaci z programu
ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020 subjektům, na
projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 3, bere na
vědomí * přehled podpořených subjektů radou kraje z programu
ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020, na projekt a ve
výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 4 * přehled nepodpořených
subjektů radou kraje z programu ODPADY A EKOLOGICKÁ
VÝCHOVA 2020, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-202085, př. 5.
odpovědnost: rada kraje (12. 5. 2020), odbor životního prostředí
a zemědělství (30. 6. 2020), termín: 30. 6. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0250/03/2020/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: rada kraje (12. 5. 2020), odbor životního prostředí
a zemědělství (30. 6. 2021), termín: 30. 6. 2021
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0251/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace z programu Projektová příprava ve vodním
hospodářství 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK03-2020-87, př. 4 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle
materiálu ZK-03-2020-87, př. 5 * neposkytnout dotace z programu

Usnesení 0254/03/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 dle materiálu ZK03-2020-90, př. 1, jmenuje * řídicí výbor Programu ROZVOJ
PODNIKATELŮ 2020 ve složení * ČSSD – Jaroslav Bártl (JI),
Libor Joukl (HB)* KDU-ČSL – Magda Vaňková (JI) * ODS –
Martina Šlosrová (HB), Jaroslav Huňáček (JI) * KSČM – Kamil
Vejvoda (ZR), Marek Nevoral (TR) * SPV – Marie Černá (TR),
Milan Kunst (PE) * ANO 2011 – Jaromír Munia (HB), Vlastimil
Forst (ZR) * SPD + SPO – Bohumil Trávník (ZR), Ctibor Čepička
(JI) * Miroslava Krupicu (TR, KDU-ČSL) předsedou řídicího
výboru Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 * garantem
Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 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 (12. 5. 2020), termín:
12. 5. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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červen – 6. září DGM, Jihlava doprovodný program

19. září 19:00 kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava

výstava studentských prací SUPŠ Helenín
na téma Gustav Mahler
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Moravská filharmonie Olomouc | Petr Vronský – dirigent

14. června doprovodný program

6. října 19:00 velká gotická síň radnice, Jihlava

Po Vysočině s Gustavem Mahlerem, pěší trasa
Kaliště – Smrčná nad Sázavou

Vídeň, město hudby a Gustava Mahlera
– literárně hudební pořad
G. Mahler | W. A. Mozart | G. Verdi | G. Puccini

8:30 slavnostní start v Kalištích, sázení růže
odjezd festivalového autobusu 7:30 ul. Legionářů, Jihlava
– na autobus nutná registrace ivana.svobodova2@seznam.cz

Petra Vondrová – mezzosoprán
Jan Čenský, Jiří Vejvoda – průvodní slovo

7. července 14:30 Kaliště

11. října 19:00 kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava

7. července 19:00 velká gotická síň radnice, Jihlava

L. van Beethoven | G. Mahler

Slavnostní odpoledne a večer
Happy Birthday Gustav (and Ludwig)
G. Mahler – Písně | L. van Beethoven – Sonáta č. 26,
Op. 81a – Les Adieux (1. věta)
Jiří Rajniš – zpěv | Miroslav Sekera – klavír
Prof. Jiří Štilec – průvodní slovo
10. září 18:00 hudební sál, klášter Nová Říše doprovodný program

D. Cimarosa | P. Vranický | J. Haydn
Vilém Veverka – hoboj | Wranitzky Kappelle, Marek Štilec
odjezd festivalového autobusu v 16:30 od hotelu GM
16. září 20:30 kostel Povýšení sv. Kříže (presbyterium), Jihlava

Purgatio
Mystické audiovizuální dílo, spojující gregoriánský chorál, renesanční
polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem v jeden celek
DUO KCHUN (Martin Prokeš – tenor | Marek Šulc – baryton)
Vladimír Javorský – recitace ze záznamu
Atila Vörös, Rudolf Živec – kresba světlem a videoart
18. září 15:00 park Gustava Mahlera, Jihlava

Zahájení festivalu a koncert dechového orchestru
Dechový orchestr TUTTI při ZUŠ Jihlava
Jan Nosek – dirigent

www.mahler2000.cz
pořádá Občanské sdružení Mahler 2000
– společnost Gustava Mahlera ve spolupráci s:

Jiří Rajniš – baryton | PhilHarmonia Octet Prague – Vilém
Veverka, Monika Boušková (hoboj) | Irvin Venyš, Karel Dohnal
(klarinet) | Ondřej Vrabec, Přemysl Vojta (lesní roh) | Václav
Vonášek, Martin Petrák (fagot) | Marek Švestka (kontrabas)
15. října 19:00 kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava

J. K. Vodňanský | B. M. Černohorský | Z. Fibich
| H. Górecki | L. Janáček
Tomáš Kořínek – tenor | Pavla Kopecká – harfa | Leoš Zavadilík
– housle | Martin Jakubíček – varhany | Český filharmonický
sbor Brno (komorní sbor) | Petr Fiala – sbormistr
21. října 19:00 společenský sál hotelu Gustava Mahlera, Jihlava

L. Hoffmann | J. Haydn
Český chlapecký sbor Boni pueri | Pavel Horák – sbormistr
12. listopadu 19:00 DIOD, Jihlava

Zdeněk Geist – Piš mi. Tvoje Alma | Tragický příběh neteře
Gustava Mahlera, Almy Rosé – hudebně literární pořad
Zuzana Truplová – Alma | Graffovo kvarteto
30. listopadu 19:00 DKO, Jihlava

Slavnostní závěrečný koncert festivalu
A. Dvořák | V. Novák | G. Mahler
Eva Garajová – mezzosoprán | Komorní filharmonie Pardubice
| Marek Štilec – dirigent

změna programu vyhrazena

