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UPOZORNĚNÍ na povinnost zpracovat hodnocení rizik
ekologické újmy ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení
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Zákon o předcházení ekologické újmě nabyl
účinnosti dne 17. 8. 2008. Zákon definuje
povinnosti k předcházení ekologické újmě,
případně její nápravě. Ekologickou újmou je
podle tohoto zákona jen taková újma, která je
měřitelná a má závažné nepříznivé účinky na
vybrané přírodní zdroje, a tedy chráněné druhy
volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin a jejich přírodní stanoviště, povrchové
nebo podzemní vody a půdu. Zákon stanovíuje
podmínky, za nichž vzniká povinným osobám
(fyzické nebo právnické osoby vykonávající
rizikovou provozní činnost podle přílohy
č. 1 zákona) povinnost provádět preventivní
(v případě bezprostřední hrozby ekologické
újmy) nebo nápravná (v případě vzniku
ekologické újmy) opatření.
Povinné osoby, a tedy i obce jako provozovatelé
vykonávající provozní činnosti uvedené v příloze
1 zákona o předcházení ekologické újmě, jsou
od 1. 1. 2013 nově povinny zpracovat základní
hodnocení rizik ekologické újmy. Jedná se
především o provozní činnosti podléhající
povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst.
1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
například odběr podzemních nebo povrchových
vod, vzdouvání či akumulaci povrchových vod.
Hodnocení rizik si může každý provozovatel
vypracovat sám.
Vlastní způsob hodnocení rizik ekologické újmy
a bližší podmínky finančního zajištění definuje
nařízení vlády č. 295/2011 Sb. a postup při

vyplnění přílohy č. 1 nařízení vlády upravuje
metodický pokyn Ministerstva životního
prostředí č. ZP06/2012. Základní hodnocení
rizika ekologické újmy se provádí podle přílohy
1 tohoto nařízení.
Pokud je v základním hodnocení překročen
počet 50 bodů, provádí se podrobné hodnocení
rizika ekologické újmy podle přílohy 2 nařízení
vlády. Podle výsledků podrobného hodnocení
si pak musí subjekt zajistit finanční zajištění,
například pojištění pro případ vzniku újmy (netýká
se toho, kdo má ISO). Povinnost mít zpracované
hodnocení rizik a případně finanční zajištění
nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Hodnocení rizika má povinnost zpracovat
provozovatel a opatřit podpisem. Hodnocení
rizika nikdo neschvaluje, pouze se zpracuje
a založí pro kontrolu nebo další využití.
Výkon státní správy zákonem o předcházení
ekologické újmě je mimo jiné svěřen České
inspekci životního prostředí, jedná se například
o kontrolu dodržování povinností stanovených
zákonem, ukládání pokut za správní delikty atd.
Informace na webových stránkách: www.cizp.
cz/Ekologicka-ujma.
 Martin Drápela, odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 207, e-mail: drapela.m@krvysocina.cz
 Iva Olšanová, odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail: olsanova.i@krvysocina.cz

Dotace na drobné vodohospodářské ekologické
akce – výzva k předkládání žádostí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství, vyhlašuje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na drobné
vodohospodářské ekologické akce č. 07/11
(dále jen „zásady“) výzvu k předkládání
žádostí do 31. ledna 2013. Alokovaná výše
finančních prostředků je 37,453 mil. Kč.
Dotace podle uvedených zásad se poskytují
na výstavby a rekonstrukce kanalizací

a čistíren odpadních vod, které řeší obce
velikosti do 10 000 ekvivalentních obyvatel
(dále jen „EO“). U všech akcí je podmínkou,
že předmět žádosti musí řešit nejméně 100
EO. U obcí do 400 EO se musí jednat o akci,
která je v mimořádném zájmu ochrany vod
nebo ochrany přírody. Žadatelem může být
obec či svazek obcí. Povinnými přílohami
žádosti jsou mimo jiné pravomocné stavební
(pokračování na další straně)
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povolení a doklady o výsledcích veřejné soutěže včetně
smlouvy o dílo na realizaci předmětu žádosti. Maximální
výše dotace se poskytuje do 80 % celkových uznatelných
nákladů, přičemž maximální výše požadované dotace je
12 mil. Kč. Podané žádosti budou projednány a vyhodnoceny
v hodnoticím výboru, který provede výběr akcí, u nichž
doporučí výši dotace. Následně bude zastupitelstvo kraje
rozhodovat o poskytnutí dotací jednotlivým příjemcům.
Dotace budou poté poskytovány na základě smlouvy
o poskytnutí dotace.

Veškeré podmínky pro poskytování dotací jsou uvedeny
v zásadách, které jsou včetně přílohy zveřejněny na www.krvysocina.cz > Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského
úřadu > Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
> Oddělení vodního hospodářství > Dotace a finanční
prostředky v oblasti vodního hospodářství.
 Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Odbor regionálního rozvoje
Programy Podpory bydlení pro rok 2013
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové programy
Podpory bydlení pro rok 2013. U všech těchto programů končí
lhůta pro doručení žádostí dnem 15. února 2013.
Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2013
Dotace ve výši 20 000 Kč na jeden byt je určena na výměnu
domovních olověných rozvodů vody. Příjemcem dotace je
vlastník, spoluvlastník nebo společenství vlastníků domu
s olověnými domovními rozvody.
Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013
Program na podporu regenerace panelových sídlišť je určený
k revitalizaci veřejných prostranství v panelových sídlištích.
Příjemcem dotace je obec, která má panelové sídliště
s nejméně 150 byty, má schválený územní plán a projekt
regenerace panelového sídliště. Dotace může dosáhnout až
70 % nákladů.

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2013
Podpora výstavby technické infrastruktury je určena na
výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou
výstavbu bytových a rodinných domů. Příjemcem dotace je
obec a její výše může dosáhnout až 50 000 Kč na následně
vybudovanou bytovou jednotku.
Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2013
Dotace z tohoto programu jsou určeny na výstavbu nájemních
bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená
soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem.
V těchto bytech mohou bydlet i lidé, kteří nemají v důsledku
nepříznivých životních okolností přístup k bydlení a jsou
schopni plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.
Příjemcem této dotace je obec a výše dotace na jeden
pečovatelský byt je 600 000 Kč. Na nový vstupní byt je
dotace 550 000 Kč.

Kontaktními osobami pro jednotlivé podprogramy jsou:

Podprogram

Správce podprogramu

Telefon

E-mail

Podpora regenerace panelových sídlišť

Renata Veisová

224 861 167

veiren@mmr.cz

117 513

Podpora výstavby technické infrastruktury

Ing. Kateřina Kohoutková, DiS.

224 861 586

kohkat@mmr.cz

117 514

Podpora výstavby podporovaných bytů

Ing. Lenka Novotná
Ing. Martin Klouda

224 861 704
224 861 168

novlen3@mmr.cz
klomar@mmr.cz

117 515

Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Ing. Marcela Frantíková

224 861 517

framar@mmr.cz

Číslo

Název

117 512

Více informací naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj > Bytová politika > Dotace a programy.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2013
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo program Podpora obnovy
a rozvoje venkova pro rok 2013. Uzávěrka k předkládání projektů je
15. února 2013. Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu
a rozvoj venkovských obcí. Příjemci podpory jsou vítězové soutěže
Vesnice roku a obce do 3 000 obyvatel.

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Budou podporovány akce zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu)
a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní
zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby)
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• komplexní úpravu veřejných prostranství
• obnovu a zřizování veřejné zeleně
• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného
osvětlení
• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace
obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem
a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež
prokazatelně podílely (resp. budou podílet) a které jsou zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti
(např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), úpravu veřejných
prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo
vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny,
cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.)
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí
50 000 Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 000 Kč

Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj
venkova
• výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu
a rozvoj venkova
• podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí
zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 000 Kč.
Poskytování informacím žadatelům:
Informace jsou poskytovány prostřednictvím informačního centra
na telefonních číslech 224 861 282 a 224 861 138 nebo e-mailové
adrese info@mmr.cz. Více informací naleznete také na internetových
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz > Regionální
politika > Dotace a programy.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Program obnovy venkova Vysočiny v roce 2013
Zastupitelstvo
kraje
na
svém zasedání dne 18. 12.
2012 schválilo nové Zásady
zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování účelových
dotací v rámci Programu
obnovy venkova Vysočiny
(dále jen „zásady“). Podle
těchto zásad bude prováděn
sběr žádostí a následně
i poskytování dotací obcím
v roce 2013. Dotaci opět obdrží
každá obec do 1 500 obyvatel,
která předloží žádost v souladu
se zásadami. V případě
převisu požadovaných podpor
nad objemem alokovaných
prostředků (69 mil. Kč) se
může maximální poskytnutá
dotace snížit, ne však pod
garantovanou výši, která je
stanovena na 104 000 Kč.
Maximální požadovaná dotace
může být až ve výši 130 000 Kč.
Konečná dotace se odvíjí
od počtu podaných žádostí.
Spolufinancování
zůstává
stejné jako v roce 2012 – obce
do 300 obyvatel budou muset
spolufinancovat
minimálně
40 % celkových nákladů, obce
nad 300 obyvatel pak 50 %.
Žádosti včetně povinných
příloh se přijímají v termínu
od 1. ledna 2013 do 31. ledna

2013 na úřadech příslušných
obcí s rozšířenou působností.
Schválené
zásady
(včetně
formuláře žádosti) jsou vyvěšeny
na internetových stránkách
kraje
www.kr-vysocina.cz
> Krajský úřad > Dokumenty
odborů krajského úřadu > Odbor
regionální rozvoje > Rozvoj
a obnova venkova nebo také
přímo pod odkazem eDotace.
Na uvedených stránkách rovněž
najdete kontakty na pracovníky
obcí s rozšířenou působností,
kteří vám rádi pomohou
s vyplněním žádosti.
Ze změn upozorňujeme na
následující:
1) Byly specifikovány některé
další neuznatelné výdaje (přístroje
spotřební elektroniky, vybavení
kuchyně); tyto náklady nebyly
uznávány ani v předchozích
letech, ale pro jednoznačný
výklad byly doplněny.
2) Z
důvodu
zamezení
případného střetu s ustanoveními
o veřejné podpoře byl typ
projektů „obytné budovy“ zúžen
jen na sociální bydlení. Není
možné žádat na objekty, kde
je vybírán klasický komerční
nájem.

3) Byla snížena maximální
výše požadované dotace ze
140 000 na 130 000 Kč; na
tuto výši dosáhly prakticky
jen obce oceněné čestným
uznáním v rámci soutěže
Vesnice
roku.
Vzhledem
k rostoucímu počtu žádajících
obcí poklesla skutečná výše
přiznané dotace v roce 2012
na 107 000 Kč, a tyto obce
byly tak zvýhodněny již
o 33 000 Kč, což je více než
obce
oceněné
finančním
darem za diplomy (25 000 Kč),
které je hodnotnějším typem
ocenění.
I nadále platí možnost realizovat
projekt na pozemcích Kraje
Vysočina za předpokladu
doložení
kopie
smlouvy
zakládající právo provést stavbu
nebo smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – obě
smlouvy schvaluje Rada Kraje
Vysočina. V případě, že obec
zvažuje takto zacílený projekt
a nemá smlouvy s krajem
uzavřeny, doporučujeme se v této
záležitosti obrátit na majetkový
odbor Krajského úřadu Kraje
Vysočina, aby mohly být do
konce ledna tyto smlouvy
uzavřeny.

Prosíme obce, aby pečlivě
zvážily po konzultaci se svými
účetními
název
projektu
a jeho charakter (investice/
neinvestice). U neinvestičních
projektů se nesmí v názvu
objevit slovo „výstavba“ či
„rekonstrukce“, a naopak
u investičních slovo „oprava“!
Při případných nejasnostech
doporučujeme těmto pojmům
se raději vyhnout.
Obcím, které čerpají dotaci
v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny, v letošním
roce
připomínáme,
že
vyúčtování celkových nákladů
projektu a závěrečná zpráva
musí být předloženo na
příslušném formuláři nejpozději
do 15. 1. 2013 na adresu úřadu
obce s rozšířenou působností,
do jehož obvodu vaše obec
spadá. Součástí vyúčtování musí
být též kopie prvotních účetních
dokladů
včetně
dokladů
o úhradě celkových nákladů – to
jest výpisy z účtu apod.
 Dušan Vichr, odbor
regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz
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Zásady pro poskytování dotací – místní Agenda 21 a Zdraví 21
Do 15. února 2013 je možné podat žádost
o dotaci ze Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina na propagaci a naplňování
místní Agendy 21 a Zdraví 21. Žadatelé –
obce, mikroregiony, svazky obcí a NNO,
kteří jsou realizátory místní Agendy
21, a školy zařazené do programu Škola
podporující zdraví – mohou získat
z krajského rozpočtu až 80 000 Kč.
Celková alokace pro rok 2013 je 2 500 000
Kč. Při nevyčerpání finančních prostředků
v prvním kole bude druhý termín podání
žádostí 10. května.
V roce 2012 bylo prostřednictvím této
dotace podpořeno 48 projektů v celkové
hodnotě 4 608 242 Kč, z toho podpora
kraje činila 2 500 000 Kč.
Mezi nejčastěji podporované aktivity patří
osvětové kampaně, zavádění principů

udržitelného rozvoje a zdravého životního
stylu a plánování s veřejností.
Informace a formuláře jsou zveřejněny na
www.kr-vysocina.cz > Zdravý kraj.
Setkání se Zdravými městy, obcemi
a realizátory místní Agendy 21 se
uskuteční ve středu 16. ledna na
Krajském úřadu Kraje Vysočina,
Žižkova 57, zasedací místnost B-3.16.
Zahájení akce v 9.30 hod.
První setkání v novém roce bude
pro zástupce Zdravých měst, obcí,
mikroregionů a dalších realizátorů místní
Agendy 21 v Kraji Vysočina příležitostí
k představení vlastních aktivit a úspěchů
v uplynulém roce. Součástí programu
bude prezentace výstupů monitoringu
zdravotního stavu a životního stylu
mládeže v Kraji Vysočina a informace

o
ukončeném
projektu
MA-G21
(Spolupráce mezi programem místní
Agenda 21 v Kraji Vysočina a programem
Gemeinde 21 v Dolním Rakousku).
Účastníci budou seznámeni s plánem již
tradičních akcí spadajících do projektu
Zdravý kraj a MA21 – Skutek roku
a Čistá Vysočina. Představeny budou také
novinky i aktualizovaný dotační program
pro realizátory místní Agendy 21 a Zdraví
21 v Kraji Vysočina.
Program a přihlašovací formulář jsou
k dispozici na www.kr-vysocina.cz
> Zdravý kraj.
 Dana Kratochvílová, odbor regionálního
rozvoje, telefon: 564 602 586, e-mail:
kratochvilova.d@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina vyhlašuje soutěž Skutek roku 2012
Kraj Vysočina opět ocení dobrovolné
skutky jednotlivců a projekty právnických
osob, které v roce 2012 pomohly v rozvoji
regionu.
Skutky fyzických osob lze nominovat
v oblastech sociálně zdravotní, kultura
a umění, životní prostředí, volný čas
dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání
a osvěta. Projekty právnických osob
lze nominovat v sociální oblasti,
ekonomické oblasti, oblasti sídel, staveb
a bydlení, oblasti životního prostředí a v
oblasti vzdělávání.

Nominovat je možné od 1. ledna 2013
do 15. února 2013. Formulář bude k
dispozici na webových stránkách www.
kr-vysocina.cz a na distribuovaných
letácích, které najdete v novinách
Kraj Vysočina. Po vyplnění jej pošlete
na adresu: Kraj Vysočina, odbor
regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587
33 Jihlava (na obálku prosím připište
SKUTEK ROKU 2012). Navrhovatel
není omezen počtem návrhů.
Veřejnost bude hlasovat o skutcích
jednotlivců od 1. března do 15. dubna

2013. Projekty právnických osob bude
vybírat odborná porota.
Soutěž je vyhlašována v rámci projektu
Angažovanci, (Zvýšení kvality místní
Agendy 21 prostřednictvím zapojení
aktivních občanů do rozvoje regionu).
 Petr Holý, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail: holy.p@krvysocina.cz

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Kraj Vysočina vyhlašuje anketu Zlatá jeřabina 2012
Kraj Vysočina i v letošním roce
vyhlašuje anketu Zlatá jeřabina – Cena
Kraje Vysočina za kulturní počin roku
2012, jejímž cílem je propagovat kulturní
dění v našem regionu. Anketa se člení do
dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče
o kulturní dědictví. Svoji oblíbenou
kulturní akci nebo příkladnou obnovu
či oživení památky může nominovat
každý občan. Jedinou podmínkou je,
aby se daný kulturní počin uskutečnil
v uplynulém roce, tedy v roce 2012,

na území Kraje Vysočina. Nominace
je možné zasílat od 7. 1. 2013 do
8. 2. 2013 elektronicky prostřednictvím
nominačního formuláře, který je
k dispozici na stránkách kraje www.
kr-vysocina.cz > Kultura a památky,
na e-mailovou adresu: zlatajerabina@
kr-vysocina.cz nebo písemně na adresu
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
s označením „Zlatá jeřabina 2012“.

Z došlých nominací bude následně
vybráno 30 počinů v každé kategorii,
které budou soutěžit o hlasy svých
příznivců. Hlasování bude probíhat
v březnu a dubnu a první tři místa v
každé kategorii obdrží Cenu Kraje
Vysočina za kulturní počin roku 2012
a finanční dar.
 Lenka Novotná, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, telefon: 564 602
382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
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Dotační tituly odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a rok 2013
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina jsou
zaměřené na podporu obnovy nemovitých
a movitých kulturních památek v Kraji
Vysočina. Dotace je poskytována vlastníkům kulturních památek.
Termín pro podání žádostí je do 15. února
2013. Schválená alokace činí 13 mil. Kč.
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy
kulturních památek na území Kraje Vysočina
Zásady zaměřené na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy
kulturních památek, zejména statické posudky, restaurátorské, stavebně historické, dendrochronologické, mykologické,
archeologické a další průzkumy, nezbytné
pro přípravu řádné projektové dokumentace.
Dotace je poskytována vlastníkům kulturních památek. Termín pro podání žádostí
je do 31. března 2013. Schválená alokace
500 000 Kč.

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací městům s památkami UNESCO v Kraji Vysočina
Dotace je určena pouze městům, na jejichž území se nachází památka zapsaná
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a tedy Město
Telč – Historické jádro Telče; Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa a Žďár
nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Termín pro
podání žádostí je do 28. února 2013.
Schválená alokace činí 900 000 Kč.
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
společenských a kulturních aktivit obcí
Kraje Vysočina souvisejících zejména
s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
Zásady zaměřené na podporu a rozvoj kulturních tradic upevňujících historické povědomí a sounáležitost obyvatel s místem
jejich bydliště. Žadatelem o dotaci může
být pouze obec. Termín pro podání žádostí je do 15. února 2013. Schválená alokace
dělá 1 mil. Kč.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro
poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
Aktualizovaná pravidla zaměřená na podporu neprofesionálního umění. Dotace je
poskytována pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím
z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji. Termín pro
přijímání žádostí pro pořadatele je do 31.
1. 2013. Účinkující mohou podávat žádosti průběžně, a to nejlépe 30 dnů před účastí
na národní přehlídce s tím, že vyúčtování
musí předložit nejpozději do 30. listopadu
2013. Schválená alokace 400 000 Kč.
Úplné znění zásad a pravidel včetně aktualizovaných formulářů žádosti o dotaci
a dalších příloh je k dispozici na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.
cz > eDotace a rovněž i v části > Kultura
a památky > Granty a dotace.
 Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 249, e-mail: kominova.j@
kr-vysocina.cz

Odbor informatiky
Zahájen provoz Geoportálu digitální mapy veřejné správy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina spustil provoz nového
Geoportálu v rámci projektu takzvané
Digitální mapy veřejné správy. Přínosem
je zjednodušení informačního servisu pro
všechny, kteří potřebují mapové podklady
pro svou práci a využívají je.
Geoportál Kraje Vysočina zpřístupňuje
také účelovou katastrální mapu kraje,
jejíž aktualizace byla dokončena
v listopadu 2012. Podařilo se tak z krajské
úrovně pokrýt území, které ještě nemá
k dispozici státní digitální katastrální
mapu, digitálním mapovým dílem. Data

byla předána Katastrálnímu úřadu pro
Vysočinu k dalšímu využití a zároveň
probíhá distribuce krajské účelové
katastrální mapy na obce s rozšířenou
působností a případné další zájemce z řad
veřejné správy.
Geoportál Kraje Vysočina poskytuje
uživateli z jednoho místa výběr ze široké
nabídky podkladových a tematických
map. Jsou zde k dispozici zejména
mapy z produkce Českého úřadu
zeměměřičského a katastrálního, které
jsou tvořeny datovými sadami ortofoto
(letecké snímky), dále sadami několika
typů základních map a mapami správního
členění. Je možné vybírat například
z map územního plánování, životního
prostředí, dopravy nebo kultury. Součást
mapových podkladů tvoří také účelová
katastrální mapa.

Geoportál Kraje Vysočina můžete
využívat již nyní – stačí se na něm
zaregistrovat. Návod na registraci najdete
na webových stránkách Kraje Vysočina
> GIS a mapy > Geoportál DMVS. Po
přihlášení můžete prohlížet mapy a také
využít velmi praktický internetový
obchod s daty. Ušetříte si tak cestu na úřad
nebo poštovné a data si stáhnete pohodlně
prostřednictvím internetu. Nutno dodat,
že v rámci Geoportálu Kraje Vysočina
„internetový obchod“ znamená pouze
využití podobné technologie k distribuci,
neboť data jsou samozřejmě zdarma.
Geoportál Kraje Vysočina je k dispozici
na adrese http://geoportal.kr-vysocina.cz.
 Lubomír Jůzl, odbor informatiky
telefon: 564 602 161, e-mail: gis@krvysocina.cz.
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Soutěž Zlatý erb
vstoupí do dalšího ročníku s novinkami
Přípravy na 15. ročník celostátní soutěže Zlatý erb jsou
v plném proudu. I v roce 2013 tak budou moci města a obce
vzájemně soutěžit o nejlepší oficiální internetové stránky
a elektronickou službu. Nadcházející ročník ale bude obohacen
o několik novinek.
Soutěž bude nadále probíhat dvoustupňově, a tedy nejprve se
uskuteční krajská kola pod patronací jednotlivých krajských
úřadů, ze kterých poté vzejdou soutěžící kola celostátního.
To vyvrcholí slavnostním předáním cen na konferenci ISSS
(Internet ve státní správě a samosprávě), která se uskuteční ve
dnech 8. a 9. 4. 2013 v Hradci Králové.
Soutěž však získala v letošním roce nového partnera, a to
sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, který zaštítí
dvě nová kritéria soutěže. Menšími úpravami projdou také
hodnoticí metodiky, podle kterých pracují jak krajské, tak
i celostátní poroty. „Na nejvyšších příčkách začíná být příliš
těsno, potřebujeme proto ty nejlepší od sebe lépe rozlišit. Je
také důležité zohlednit technologické trendy,“ uvedl předseda
celostátní poroty Ing. Tomáš Holenda.
Své specifické kategorie chystají rovněž kraje. Například
Kraj Vysočina tradičně ocení nejlepší weby příspěvkových

organizací kraje či stránky dobrovolných hasičů, Hlavní
město Praha ocení „skokana roku“ či mladého tvůrce do
18 let, který se aktivně zajímá o internet a svoje znalosti,
energii a nadšení využívá ve prospěch místní komunity či
celé společnosti.
Soutěž Zlatý erb byla založena v roce 1999 jako nástroj pro
podporu modernizace místních samospráv. V roce 2002 byla
oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm
Challenge Award a v loňském roce zvítězila v soutěži Český
zavináč. Zlatý erb již tradičně poutá pozornost měst, obcí
i veřejnosti.
Obce a města se do soutěže budou moci přihlašovat od 3. ledna
2013 prostřednictvím stránek http://zlatyerb.obce.cz. Krajská
kola budou zahájena 4. února 2013 a jejich vítězové budou
vyhlášeni na slavnostních ceremoniálech v březnu téhož roku.
Mnoho zdaru v soutěži přeje Vít Savický ze Sdružení Zlatý
erb!
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocia.cz

Odbor životního prostředí

MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2012
– konečné výsledky soutěže obcí
Aktivní účast v systému odděleného sběru využitelných složek
komunálního odpadu obcí zapojených do systémů Ekokom,
Asekol a Elektrowin zhodnotil další ročník soutěže pod taktovkou
Agentury Dobrý den z Pelhřimova. Soutěž ověřila, jak je využívána
sběrná síť obcí, zda se sběrné nádoby nevyvážejí poloprázdné nebo
zda přeplněnost sběrných nádob nevyžaduje změnit intenzitu svozu
či počet/objem nádob.
Hlavní soutěž posoudila množství vytříděného odpadu a zároveň
zaplněnost sběrných nádob ve vztahu k objemu nádob a četnosti
svozu (takzvaná efektivita). Vedlejší soutěž hodnotila poměr mezi
množstvím vytříděných využitelných složek odpadu (bez kovů)

a množstvím směsného komunálního odpadu za celé období
soutěže. Podkladem pro hodnocení byla data ze čtvrtletních
výkazů zasílaných obcemi do společnosti EKO-KOM, a. s., za
období IV. 2011 a I.–III. 2012. Doplňkové soutěže jsou vztaženy
ke zpětnému odběru elektrozařízení z dat společností ASEKOL
a ELEKTROWIN.
Vítězové hlavní (1.–3. místa) a vedlejší (1. místo) soutěže ve všech
kategoriích získali na slavnostním ukončení soutěže obcí od kraje
finanční dar v celkové výši 600 000 Kč stejně jako v minulém
ročníku soutěže. Doplňkové (1. místo) soutěže sponzorují
společnosti ASEKOL, s. r. o., a ELEKTROWIN, a. s.

Přehled vítězů hlavní soutěže:
Velikost obce
/ umístění
1. místo
2. místo
3. místo

Kategorie
do 500 obyvatel
Kožichovice
Kuklík
Hubenov

Kategorie
501 – 2 000
Dobronín
Březník
Sněžné

Kategorie
2 001 do 10 000
Velká Bíteš
Ždírec n. Doubr.
Luka n. Jihlavou

Kategorie
nad 10 tis.
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov

Kožichovice

Březník

Velká Bíteš

Havlíčkův Brod

Přehled vítězů vedlejší soutěže
1. místo
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Přehled vítězů doplňkové soutěže Asekolu (výtěžnost kg/obyvatele)
1. místo

Střítež

Dolní Rožínka

Pacov

Třebíč

Přehled vítězů doplňkové soutěže Elektrowinu (výtěžnost bez chlazení a s chlazením/obyvatele)

1. místo

Nejvyšší podíl chlazení

Kat. do 3,5 tis obyv.

Kat. nad 3,5 tis obyv.

Česká Bělá

Černovice

Pacov

Pořadí všech obcí je kompletně zveřejněno na stránkách www.
dobryden.cz/novinky/my-tridime-nejlepe/vysledky/2012-2 spolu s přehledy minulých ročníků soutěží a informacemi o třídění.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme za přínos k ochraně životního
prostředí prostřednictvím třídění komunálních odpadů všem zapojeným obcím v kraji.

Má to smysl. Třiďte odpad!
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Projekt Kraje Vysočina Revitalizace parků v zařízeních
zřizovaných Krajem Vysočina
Kraj Vysočina má jako zřizovatel řadu
příspěvkových organizací (dětské domovy,
domovy pro seniory, ústavy sociální
péče, zdravotnická zařízení apod.), jejichž
součástí je i veřejná zeleň (parky). Zařízení
leží v intravilánech obcí a navazující zeleň
navštěvují nejenom klienti a zaměstnanci
zařízení, ale hojně také široká veřejnost.
Péče o zeleň je však finančně náročná
a sama zařízení by ji nebyla schopna
zajistit a udržet v bezpečném a zdraví
neohrožujícím stavu. Nadto jsou některé
parky památkově chráněny a všechny jsou
útočištěm pro řadu vzácných druhů rostlin
i živočichů.
Odbor životního prostředí ve spolupráci
s ostatními věcně dotčenými odbory Kraje
Vysočina od roku 2008 realizuje rozsáhlý
projekt na revitalizaci a rekonstrukci
parků na území celého Kraje Vysočina.
Jednotlivé akce zařazené do projektu
byly formou žádostí předloženy v letech
2009/2010/2011 do Operačního programu
Životního prostředí a uspěly v náročné
soutěži o spolufinancování z evropských
fondů. Celkem bude ve dvou etapách
realizováno devět akcí na ošetření zeleně
v zařízeních ve všech okresech Kraje
Vysočina. Obsahem projektu je zejména
ošetření a kácení dřevin, aby neohrožovaly
zdraví a životy a majetek (tzv. arboristické
zásahy), a zároveň záchrana majetku kraje,

který tvoří uvedené parky, před destrukcí
či zánikem. Zároveň budou vysázeny tisíce
sazenic našich i cizokrajných stromů, keřů
a trvalek a založeny či obnoveny velké
plochy trávníků.
Součástí projektu Revitalizace zeleně
v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
je revitalizace zeleně v těchto zařízeních:
I. etapa (realizace 2012 až 2014)
1. Dětský domov v Budkově
2. Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře
3. Domov pro seniory v Mitrově
4. Domov důchodců v Proseči- Obořišti
5. Nemocnice v Havlíčkově Brodě
6. Ústav sociální péče v Křižanově
7. Domov Jeřabina (dříve Ústav sociální
péče v Těchobuzi)
II. etapa (realizace 2013 až 2015)
1. Ústav sociální péče ve Věži
2. Domov pro seniory ve Ždírci
V listopadu a prosinci tohoto roku započala
vlastní realizace I. etapy rekonstrukce zeleně
týkající se sedmi parků s předpokladem
ukončení v prosinci 2014. Tomu předcházela
neobyčejně náročná a rozsáhlá veřejná
zakázka: počet předložených nabídek
nakonec dosáhl čísla 64. Kvalitní přípravou
zadávací dokumentace se podařilo snížit
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky

35 700 000 Kč až na 11 500 000 Kč
při nastavení opravdu nadstandardních
finančních a právních záruk na kvalitu díla.
Na spolufinancování se bude podílet ze 70 %
Evropský fond pro regionální rozvoj (dále
jen „ERDF“), z národních zdrojů půjde
5 % a podíl krajského rozpočtu činí 25 %
způsobilých výdajů projektu. V reálných
číslech přispěje ERDF 8 000 000 Kč, stát
vypomůže 575 000 Kč a Kraj Vysočina
vloží 2 875 000 Kč.
V současné době se dokončuje příprava
veřejné zakázky pro II. etapu projektu,
která zahrnuje dva parky o předpokládané
hodnotě 7 000 000 Kč. Vypsání výběrového
řízení proběhne v lednu až únoru 2013
s výhledem jeho ukončení v měsíci červnu.
S úpravami a zásahy by se mohlo začít
v létě téhož roku. Zeleň v intravilánu obcí
byla, je a bude právě s ohledem na svou
lokaci vždy náročná na finanční prostředky,
a tedy dlouhodobou, pravidelnou a cílenou
péči odborníků. Výše popisované zásahy
a opatření je nutné brát spíše jako sanační,
napravení úplné či částečné absence péče
v minulých desetiletích, často již od roku
1948. Dědictví našich předků si to ale určitě
zaslouží.
 Marek Brom, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 519, e-mail: brom.m@krvysocina.cz
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Odbor dopravy a silničního hospodářství
Finanční podpora obcím na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích
v průjezdních úsecích obcí u silnic II. a III. tříd Kraje Vysočina
Finanční podpora obcím na údržbu
veřejné zeleně na veřejných prostranstvích
v průjezdních úsecích obcí u silnic II.
a III. tříd Kraje Vysočina má již svoji
tradici. Poprvé ji Kraj Vysočina vypsal
jako dotační titul v roce 2008 a do roku
2010 finanční podpora obcím pokračovala
podle schválených zásad zastupitelstva
pro poskytování tohoto dotačního titulu.

2008
2009
2010
2011
2012
celkem

Počet obcí,
kterým byla
poskytnuta
podpora
50
65
83
78
78

Celková
výše dotace
(v Kč)
322 023
476 998
605 504
545 258
590 208
2 539 991

Od roku 2011 pokračuje poskytování
finančního příspěvku obcím novou formou
– podle Pravidel rady Kraje Vysočina pro
poskytování darů na údržbu veřejné zeleně
v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
č. 07/11 schválených na jednání rady kraje
usnesením č. 0381/09/2011/RK dne 8. 3.
2011 (dále jen „pravidla“). Kraj Vysočina
poskytne dar na podporu údržby zeleně
každé obci na území Kraje Vysočina na
základě žádosti, zpracované na příslušném
formuláři, viz příloha č. 1 pravidel.
Upozorňujeme, že součástí žádosti je
zároveň i vyúčtování nákladů vzniklých
při údržbě zeleně a závěrečná zpráva. Tuto
žádost je třeba zaslat na odbor dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu
Kraje Vysočina nejpozději do 20. října
příslušného kalendářního roku. Nesplnění
podmínek stanovených v pravidlech
je důvodem k vyřazení žádosti obce

a neposkytnutí finanční podpory. V návrhu
rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 bylo
tato podpora opět navržena. Rozpočet
Kraje Vysočina na rok 2013 schvalovalo
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém
prosincovém zasedání. Odbor dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu
Kraje Vysočina bude postupovat podle
stávajících Pravidel Rady kraje Vysočina
č. 07/011.
Pro porovnání uvádíme tabulku zájmu obcí
o dotaci.
 Pavel Bartoš, odbor dopravy a silničního
hospodářství
telefon: 564 602 237, e-mail: bartos.p@krvysocina.cz

Odbor školství, mládeže a sportu

Konkurzy na ředitele škol v roce 2013
Odbor školství, mládeže a sportu upozorňuje obce v Kraji Vysočina na některé
problémy spojené s konkurzy na pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení
(dále ve zkratce „škola“): na možnost organizovat konkurzní řízení a na nesrovnalosti, které se ve větším počtu objevily po
konkurzech v roce 2012 a týkaly se zejména pracovního práva.
I v roce 2013 mohou obce rozhodnout
o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele škol podle
čl. II odst. 5 písm. b) zákona č. 472/2011
Sb., a tedy ředitele, kteří jsou ve funkci 3 až 6 let. Podle právního výkladu
MŠMT dostupného na www.msmt.cz není
obec povinna konkurzní řízení vyhlásit a
může dosavadního ředitele školy potvrdit
ve funkci (s tou výjimkou, že by vyhlášení konkurzu obci navrhla Česká školní
inspekce nebo školská rada dané školy).
Obec může rozhodnout o vyhlášení konkurzního řízení nejdříve 6 měsíců a nejpozději 3 měsíce před skončením funkčního

období ředitele školy, a tedy pouze v období od 1. února do 30. dubna 2013 (vlastní konkurzy budou probíhat zpravidla od
dubna do konce června). Konkurzní řízení může obec vyhlásit i na pracovní místo ředitele, který práci ředitele nevykonává
pro překážky v práci na své straně (např.
pro čerpání rodičovské dovolené nebo pro
výkon veřejné funkce). K organizaci konkurzního řízení zpracoval OŠMS metodickou příručku, jež je dostupná na Školském
portále www.kr-vysocina.cz; tato příručka
obsahuje i doporučenou formu vyhlášení
konkurzu, zápisů z jednání konkurzní komise, jmenování ředitele a další).
Ředitel školy, na jehož pracovní místo obec vyhlásila konkurzní řízení a
jenž končí ve funkci ředitele školy,
není oprávněn upravovat své další pracovní zařazení ve škole pro dobu od 1.
srpna 2013 (např. sjednáním nové pracovní smlouvy s druhem práce Učitel,
rychlým skončením pracovního poměru dohodou). Podle judikatury Nejvyšší-

ho soudu (dostupné přes www.nsoud.cz;
např. řízení pod sp. zn. 21 Cdo 11/98, 21
C do 1634/2004 nebo 21 Cdo 313/2007) je
takové právní jednání neplatné. Právnickou osobu nemůže zastupovat ten, jehož
zájmy (jako fyzické osoby-zaměstnance) jsou v rozporu se zájmy zastoupeného
(právnické osoby – zaměstnavatele). Další pracovní zařazení ředitele, který skončil ve funkci, přísluší rozhodnout řediteli,
jenž vzešel z konkurzního řízení.
Obec nemůže od 1. ledna 2012 jmenovat
ředitele školy na jinou dobu než dobu šesti let, a tedy ve jmenovací listině ředitele
školy musí obec výslovně uvést, že ředitele školy jmenuje na období šesti let,
to znamená na dobu určitou, například od
1. srpna 2013 do 31. července 2019.
 Vít Krčál, odbor školství, mládeže
a sportu, telefon: 564 602 956, e-mail: krcal.v@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Státní maturity
V částce 139/2012 Sbírky zákonů vydané dne 9. 11. 2012 byl pod
č. 370 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a pod č. 371 vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Oba právní předpisy mění stávající legislativní úpravu státních maturit.
Zákon a vyhláška nabývají účinnosti dnem vyhlášení (část zákona
dnem 1. 1. 2013).

Zákon vytváří podmínky pro systematickou práci s rodinami,
jež zajistí setrvání dítěte v rodinném, případně náhradním
rodinném prostředí. V případě, kdy dítě nebude moci setrvat
ve svém rodinném prostředí, bude jako další řešení v řadě
nastupovat náhradní rodinná péče s výjimkou případů, kdy bude
institucionální výchova vyhodnocena jako nejlepší řešení v zájmu
dítěte. Pěstounská péče bude vykonávána na profesionálním
základě, podmínky výkonu budou stanoveny rozhodnutím,
případně dohodou o výkonu pěstounské péče.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013 (část dnem vyhlášení,
část dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb.).

Sociálně-právní ochrana dětí
V částce 147/2012 Sbírky zákonů vydané dne 27. 11. 2012 byl pod
č. 401 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.

 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje
č. 6/2012 konaného dne 9. 11. 2012
Usnesení 0489/06/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navržený program
jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 9. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Usnesení 0490/06/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Antonína Daňka a Ing.
Františka Bradáče ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 9. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0491/06/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje volí hejtmanem Kraje
Vysočina Jiřího Běhounka.odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina, termín:
9. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 7, zdrželi se 3.
Usnesení 0492/06/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje volí ■ náměstkem hejtmana
Kraje Vysočina Vladimíra Novotného ■ náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Libora
Joukla ■ dalšími členy Rady Kraje Vysočina Janu Fialovou, Martina Hyského,
Petra Krčála, Zdeňka Chláda, Marii Kružíkovou, Petra Piňose, stanovuje ■ počet
uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na osm ■ Jiřího Běhounka uvolněným členem
rady kraje pro funkci hejtmana s účinností od 9. 11. 2012 ■ Vladimíra Novotného
uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 9. 11.
2012 ■ Libora Joukla uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana
s účinností od 9. 11. 2012 ■ Janu Fialovou uvolněnou členkou rady kraje s účinností
od 9. 11. 2012 ■ Martina Hyského uvolněným členem rady kraje s účinností od
9. 11. 2012 ■ Petra Krčála uvolněným členem rady kraje s účinností od 9. 11. 2012
■ Zdeňka Chláda uvolněným členem rady kraje s účinností od 9. 11. 2012 ■ Marii
Kružíkovou uvolněnou členkou rady kraje s účinností od 9. 11. 2012 ■ Petra Piňose
neuvolněným členem rady kraje s účinností od 9. 11. 2012, určuje v souladu s § 64
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
náměstkem hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo
v době, kdy hejtman nevykonává funkci, Vladimíra Novotného.
odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina, hejtman Kraje Vysočina, termín:
9. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 13, zdrželi se 4.

Usnesení 0493/06/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje volí členy Výboru Regionální
rady regionu soudržnosti Jihovýchod: - Jiřího Běhounka, člena Zastupitelstva Kraje
Vysočina, - Vladimíra Novotného, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Martina
Hyského, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Zdeňka Chláda, člena Zastupitelstva
Kraje Vysočina, - Josefa Číže, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Václava Kodeta,
člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Radovana Necida, člena Zastupitelstva Kraje
Vysočina, - Marii Černou, členku Zastupitelstva Kraje Vysočina.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 9. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0494/06/2012/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu se
Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje
Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012 poskytnout
neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část, v celkové výši 136 000 Kč na akceschopnost jednotek požární
ochrany následujícím obcím: - Obec Brzkov, IČ: 00285676, 7 000 Kč, - Obec
Dobronín, IČ: 00285749, 8 000 Kč, - Obec Stonařov, IČ: 00286656, 11 000 Kč,
- Město Havlíčkův Brod, IČ: 00267449, 8 000 Kč, - Obec Slavíkov, IČ: 00268241,
8 000 Kč, - Obec Šlapanov, IČ: 00268348, 11 000 Kč, - Obec Těmice, IČ: 00249203,
11 000 Kč, - Obec Černovice, IČ: 00248037, 11 000 Kč, - Obec Senožaty,
IČ: 00249050, 11 000 Kč, - Obec Opatov, IČ: 00290068, 11 000 Kč, - Obec
Budišov, IČ: 00289159, 11 000 Kč, - Obec Třebenice, IČ: 00545627, 4 000 Kč,
- Obec Kuklík, IČ: 00599514, 8 000 Kč, - Obec Dolní Heřmanice, IČ: 00842443,
8 000 Kč, - Obec Bory, IČ: 00294055, 8 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0495/06/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu
s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje
Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012 v celkové
výši 2 053 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část, dle materiálu ZK-06-2012-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2012
konaného dne 27. 11. 2012
Usnesení 0496/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program
jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0497/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr. Otu Bence
a Ladislava Brože ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0498/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0499/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0500/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro členy
a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6.
2012 – 30. 11. 2012 dle materiálu ZK-07-2012-04, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0501/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ odměny pro
předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2012
– 30. 11. 2012 dle materiálu ZK-07-2012-05, př. 1 ■ odměny pro předsedy,
místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2012 – 30. 11. 2012 dle
materiálu ZK-07-2012-05, př. 2, bere na vědomí vzdání se odměny Ing. Stanislava
Hanuše za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, do kterého
je za politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 6. 2012 – 30. 11. 2012 dle
materiálu ZK-07-2012-05, př. 3.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0502/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje výši paušální
částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou
v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-072012-06.
odpovědnost: OSH, OE, termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0503/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje výši měsíčních
odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby
odměn dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, s účinností od 13. 10. 2012, rozhoduje, že
v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen Zastupitelstva Kraje Vysočina
pouze měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna,
a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění.
odpovědnost: OSH, OddŘLZ, termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0504/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice,
o částku 3 460 100 Kč při současném zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní
rozvoj, o částku 3 460 100 Kč na realizaci veřejné zakázky Systém hromadného
svolávání Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0505/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu
o půjčce ke krytí investičních i neinvestičních výdajů projektu dle materiálu ZK07-2012-09, př. 1, schvaluje ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, o částku 17 138 000 Kč za účelem
poskytnutí půjčky s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
na financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového
centra Nemocnice Jihlava při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti j. n., a položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku
17 138 000 Kč ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522
– Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery
zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 983 320 Kč a položky 5336
– Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 950 Kč
obojí s účelovým znakem 00000 s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou
organizaci, při současném snížení položky 5901 s účelovým znakem 00000
o stejnou částku 3 024 270 Kč ■ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
zvýšení závazných ukazatelů Investiční dotace o částku 2 983 320 Kč a Příspěvek
na provoz o částku 40 950 Kč v souvislosti se zajištěním povinného podílu ve výši
15 % spoluúčasti při financování projektu Modernizace a obnova přístrojového
vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0506/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje zřizuje ■ Výbor regionálního
rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina ■ Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje
Vysočina ■ Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina, jmenuje předsedy,
místopředsedy a členy těchto výborů: - Finanční výbor Zastupitelstva Kraje
Vysočina, - Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Výbor pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Výbor regionálního
rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina, - Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje
Vysočina, - Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-072012-36, př. 1, s účinností od 27. 11. 2012, stanovuje následující funkce, pro které
budou členové zastupitelstva uvolněni: - předseda Finančního výboru Zastupitelstva
Kraje Vysočina od 1. 12. 2012, - předseda Legislativního výboru Zastupitelstva
Kraje Vysočina od 1. 12. 2012, - předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje
Vysočina od 1. 12. 2012.
odpovědnost: OSH, termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 2, zdrželi se 8.
Usnesení 0507/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2012-37, př. 3.
odpovědnost: OSH, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0508/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 877
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2012-10, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0509/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemek par. č. 71/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 43 m2 v k. ú. Svatoslav
nad Jihlavou, nově oddělený dle GPL č. pl. 37-12/2012 z pozemku par. č. 71/2
z vlastnictví Městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
dodatek č. 878 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0510/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2012-12, př. 1, v k. ú. Lukov
u Moravských Budějovic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Lukov,
schvaluje dodatek č. 879 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0511/07/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných
zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0512/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 552/17 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 907 m2, par. č. 552/18
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 84 m2, a par. č. 552/19 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 45 m2, které byly nově utvořeny z pozemku par. č. 552/1 – ostatní
plocha, silnice o výměře 15 352 m2, vše v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav,
dle geometrického plánu č. 151-94/2011 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Města Přibyslav, schvaluje dodatek č. 880 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0513/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 2007/15, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 182 m2, oddělený
geometrickým plánem č. 243-243/2011 z pozemku par. č. 2007/1 v k. ú. Příseka
a obci Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Brtnice, schvaluje
dodatek č. 881 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0514/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky dle materiálu ZK-07-2012-16, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Obce Klokočov ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-201216, př. 2, z vlastnictví obce Klokočov do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
■ dodatek č. 882 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-16, př. 4 ■ dodatek č. 883
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2012-16, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0515/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 884
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2012-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0516/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1260/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2, v k. ú.
a obci Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
obce Jakubov u Moravských Budějovic, schvaluje dodatek č. 885 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK07-2012-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0517/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0104/02/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2010-35, př. 1, se pozemek par.
č. 1055/58 nahrazuje pozemkem par. č. 1055/61 a pozemek par. č. 1055/59 se
nahrazuje pozemkem par. č. 1055/60 pro k. ú a obec Vír.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0518/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č 886
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2012-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0519/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 18
Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-07-2012-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0520/07/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných
zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0521/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 887
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2012-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0522/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
Krajem Vysočina, na straně investora a společností JMP Net, s. r. o., Plynárenská
499/1,657 02 Brno, IČ: 27689841, na straně budoucího vlastníka a provozovatele
nově vybudovaných plynárenských zařízení, smlouvy o podmínkách napojení,
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
kupní, na plynárenská zařízení uložená v pozemcích v k. ú. Okříšky a v k. ú.
Jaroměřice nad Rokytnou dle materiálu ZK-07-2012-38, př. 1, a materiálu ZK-072012-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0523/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-07-2012-24, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-07-2012-29, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
listopad 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0524/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Darovací
smlouvu dle materiálu ZK-07-2012-25, př. 4.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0530/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
označenými v materiálu ZK-07-2012-30, př. 1, kódy 1A, 3A, 3B, 4A, 4B, 7A, 7B,
8A, 9A, 9B, C, D, E, F, G, H, 10A, 11B, 11A.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 11. 2012 odeslat příslušnému správnímu
orgánu
Usnesení bylo přijato 40 hlasem, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 0525/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012
u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
o částku 1 229 118,45 Kč v souvislosti s vratkou 1. splátky půjčky poskytnuté
na předfinancování projektu Porta culturae Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod,
příspěvkové organizaci, a převedení této částky do Fondu strategických rezerv
(položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0526/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 10
Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálů
ZK-07-2012-27, př. 1, a ZK-07-2012-27, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova důchodců Ždírec,
příspěvkové organizace, termín: do 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0527/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení příjmové
části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2459 – Splátky půjčených prostředků
od ostatních zřízených a podobných subjektů o částku 3 mil. Kč v souvislosti
s vratkou půjčky poskytnuté Domovu pro seniory Telč, příspěvkové organizaci,
na předfinancování provozních nákladů sociální služby domova pro seniory a
převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OSV, OE, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0528/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu
o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s poskytovateli sociálních
služeb: - Diecézní charita Brno, IČ: 44990260, projekt Pohodář – pohodový
stacionář, příjemce dotace na projekt Městys Luka nad Jihlavou, - Denní centrum
Barevný svět, o. p. s., IČ: 29277418, projekt Novostavba domu pro chráněné
bydlení, Hrotovice, p. č. 3/1 st. a 9/11, příjemce dotace na projekt město Hrotovice,
- FOKUS Vysočina, IČ: 15060306, projekt Rekonstrukce objektu č. 311, Havlíčkův
Brod, na chráněné bydlení, příjemce dotace na projekt Město Havlíčkův Brod, Sociální služby Města Havlíčkova Brodu, IČ: 70188467, projekt Rekonstrukce
Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, příjemce dotace na projekt
Město Havlíčkův Brod – Centrum Zdislava, IČ: 43378692, projekt Rekonstrukce a
rozšíření objektu č. p. 350, Nové Město na Moravě – Centrum Zdislava, příjemce
dotace na projekt Město Nové Město na Moravě, - Diecézní charita Brno, IČ:
44990260, projekt Denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem, příjemce dotace na
projekt Město Bystřice nad Pernštejnem, schvaluje vzor Smlouvy o poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu dle materiálu ZK-07-2012-39, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0529/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis
účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu
ZK-07-2012-29, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a

Usnesení 0531/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních
prostředků ve výši 310 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů
na zvláštní účet Od myšlenky k výrobku za účelem zajištění financování projektu
Od myšlenky k výrobku.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0532/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 615 Kč
vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina, č. j. KUJI
62091/2012 ze dne 14. 9. 2012, Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL
VYSOČINA, o. s., se sídlem 586 01 Jihlava, Pavlovova 14, IČ 22729275.
odpovědnost: odbor kontroly, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0533/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2012-33, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0534/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 103x – položka Lesní
hospodářství, o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 2 000 000 Kč, vyhrazuje si rozhodnout poskytnout či neposkytnout
navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro
období 2007–2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve
znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, u kterých je výše částky do 200 000 Kč, rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
v Kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu
kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 žadatelům uvedeným v
materiálu ZK-07-2012-34, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0535/07/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje předložit Žádost
o grant z Fondu Partnerství Švýcarsko – dobrá praxe pro ISNOV dle materiálů ZK07-2012-35, př. 1, ZK-07-2012-35, př. 2, ZK-07-2012-35, př. 3, ZK-07-2012-35,
př. 4, ZK-07-2012-35, př. 5, ZK-07-2012-35, př. 6, ZK-07-2012-35, př. 7, ZK-072012-35, př. 8, ZK-07-2012-35, př. 9, ZK-07-2012-35, př. 10, ZK-07-2012-35, př.
11, ZK-07-2012-35, př. 12, prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálech ZK-072012-35, př. 3 a ZK-07-2012-35, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.

