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Přihlaste svou obec do soutěže Vesnice roku 2013
Ministerstvo pro místní rozvoj společně s partnery
vyhlásilo již 19. ročník soutěže Vesnice roku. Cílem
soutěže Vesnice roku je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova,
zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování
programů obnovy vesnic a upozornit širokou
veřejnost na význam venkova. Soutěže se mohou
zúčastnit všechny obce vesnického charakteru
s maximálním počtem obyvatel 6 300, které mají
zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající
se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo
program rozvoje svého územního obvodu. Do
soutěže se obec hlásí vždy jako celek včetně všech
svých místních částí.
Obce musí podat řádně vyplněnou elektronickou
přihlášku včetně povinných příloh a uhradit povinný
registrační poplatek (2 Kč za každého občana
přihlašované obce). Vytištěnou elektronickou
přihlášku do soutěže včetně příslušné dokumentace
a doklad o úhradě registračního poplatku zašlou
obce do 30. dubna 2012 letos nově na Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR (adresa: Staroměstské nám.
č. 6, 110 15 Praha 1) k rukám tajemnice soutěže
Ing. Miroslavy Tiché.
Podmínky účasti v soutěži i přihláška jsou
k dispozici na samostatných webových stránkách

této soutěže www.vesniceroku.cz > Podmínky
soutěže. V květnu a červnu budou všechny
přihlášené obce hodnoceny v rámci krajských kol
a v letních měsících proběhnou krajská slavnostní
vyhlášení. Vyhlášení výsledků celostátního kola
se uskuteční dne 14. září 2013 v Luhačovicích
na Mezinárodním festivalu dětských folklorních
souborů Písní a tancem.
V loňském roce se Vesnicí roku Kraje Vysočina
stala obec Křižánky, krajského kola této soutěže
se zúčastnilo celkem 33 obcí. Celostátní vítěz
vybraný z krajských vítězů může od Ministerstva
pro místní rozvoj čerpat dotaci z Programu obnovy
venkova do výše jednoho milionu korun. V pořadí
druhá oceněná obec smí požádat až o 950 000 Kč,
třetí obec o 900 000 Kč a další krajští vítězové
o 500 000 Kč. Ostatní obce, oceněné modrou,
zelenou nebo bílou stuhou, mohou čerpat
maximálně 300 000 Kč. Vítěz krajského kola na
Vysočině navíc získává od Kraje Vysočina titul
Vesnice Vysočiny, který s sebou nese i finanční
benefit v podobě stotisícového daru. I na ostatní
oceněné obce kraj pamatuje s finanční odměnou
stejně jako v minulých letech.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz
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Bezplatný monitoring radonu – trvalá záležitost
Bezplatný monitoring radonu stopovými detektory
RAMARN je stále možný, a to u bytových objektů,
mateřských i základních škol, ke kterému se zájemci
mohou přihlásit na níže uvedeném kontaktu.
Do neformální žádosti uvedou počet pobytových
místností, učeben, ložnic, dle kterého obdrží
odpovídající počet detektorů s návodem na jejich
umístění. V zimním období (do konce března) toto
měření trvá dva měsíce, jinak celý rok. Výsledky

obdrží zájemci poštou. Objekty MŠ a ZŠ jsou
pracoviště, na která se proto vztahují ustanovení
§ 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., a § 30 zákona
č. 251/2005 Sb. Vaše požadavky směrujte přímo na
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Piletická 57,
500 03 Hradec Králové 3, e-mail: dana.hladikova@
suro.cz, tel. 498 652 713.
 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

Omamné a psychotropní látky zajištěné při šetření přestupků
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, mimo jiné přestupky na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
podle ustanovení § 30. Přestupky týkající se
přechovávání omamných nebo psychotropních látek
nebo pěstování rostlin obsahujících tyto látky často
oznamuje obecním úřadům Policie ČR.
Policie ČR při nezbytném šetření ke zjištění osoby
podezřelé z přestupku podle § 58, odst. 2 přestupkového
zákona rovněž zajišťuje důkazní prostředky nezbytné
pro pozdější dokazování před správním orgánem

včetně omamných a psychotropních látek a dalších
předmětů souvisejících se spácháním přestupku.
Zajištěné věci (včetně omamných a psychotropních
látek) jsou i nadále ve vlastnictví osoby podezřelé ze
spáchání přestupku, popřípadě jiné osoby, a to dokud
není rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání. Je
proto nezbytné, aby obecní úřady (popřípadě jejich
přestupkové komise), které budou o přestupcích
rozhodovat, rozhodly o všech zajištěných věcech
náležejících pachatelům přestupků nebo jiným
osobám, a to jedním z následujících způsobů:

dokončení na str.4
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Rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013
Dotace z krajského Programu
obnovy venkova Vysočiny (dále
jen „POVV“) bude letos přiznána celkem 637 obcím do 1 500
obyvatel. Kraj Vysočina v rámci
POVV rozdělí více než 69 milionů korun. Schválení dotací provede Zastupitelstvo Kraje Vysočina
na svém zasedání v úterý 2. dubna. Nejvíce žádostí obce tradičně
podaly na opravy místních komunikací (158), následují opravy
kulturních zařízení (72) a budov
obecních úřadů. Tyto tři typy žádostí tvoří téměř polovinu všech
projektů. Obce ale budou za peníze z tohoto programu opravovat i mateřské školy, čekárny na
zastávkách hromadné dopravy,
hřbitovy, hasičské zbrojnice, veřejné osvětlení či chodníky.
Kraj přispívá na projekty u obcí
nad 300 obyvatel až na polovinu

nákladů, u menších obcí to může
být až 60 procent. Maximálně
kraj na jeden projekt přispěje letos částkou 109 000 Kč, což je
o 2 000 Kč více než v loňském
roce. U obcí oceněných čestným uznáním v soutěži Vesnice
roku pak až 130 000 Kč. Dotaci
získala každá obec, která předložila žádost. Přehled schválených dotací bude po projednání
v zastupitelstvu kraje zveřejněn
na internetových stránkách kraje > Krajský úřad > Dokumenty
odborů krajského úřadu > Odbor regionálního rozvoje > Rozvoj a obnova venkova. Na těchto
webových stránkách je i vyvěšena vzorová smlouva o poskytnutí dotace, která bude postupně
s jednotlivými obcemi uzavírána, pokud obec projde takzvanou
kontrolou připravenosti akce.

Kontrola připravenosti akce je
prováděna příslušnou obcí s rozšířenou působností a je zaměřená
na upřesnění rozsahu, charakteru (investice/neinvestice) a celkových nákladů projektu. Obec
musí nejpozději do konce října 2013 na příslušný úřad obce
s rozšířenou působností předložit
tyto doklady:
1) u projektů, kde budou
realizovány
stavební
investice, kopii příslušného povolení k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo dle zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách o změně některých zákonů (vodní zákon), a to ve všech případech
včetně dokladu o nabytí právní
moci takového povolení; v pří-

padě, že akce nepodléhá příslušnému povolení k realizaci stavby,
doloží obec čestné prohlášení
o této skutečnosti
2) podklady k upřesnění výše
celkových nákladů projektu
(smlouvy s dodavateli, faktury,
objednávky, paragony, cenové
nabídky apod.).
Po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace bude podpora následně převedena na účet obce.
Vyzýváme obce, aby předložení
těchto podkladů nenechávaly na
poslední možný termín. Závěrem připomínáme, že vlastní realizace dotovaných projektů musí
proběhnout nejpozději do konce
roku 2013.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Jak si na tom stojí návštěvnost v Kraji Vysočina za rok 2012
V roce 2012 se v hromadných ubytovacích zařízeních na Vysočině
(hotely, penziony atd.) ubytovalo celkem 372 000 turistů. Oproti
předchozímu roku to tedy znamená nárůst o 19 000 (5,3 %). Na
návštěvnosti celé České republiky se Vysočina podílí z pouhých
2,7 %. Kraj Vysočina rozhodně nepatří k nejvyhledávanějším
rekreační oblastem ČR, což však také souvisí se skutečností, že
se v kraji nenajdeme významné turistické cíle jako lázně a hory.
V mezikrajském porovnání měly menší návštěvnost pouze kraj
Pardubický (331 tis. návštěvníků) a Ústecký (359 tis.). Zcela
mimořádné postavení v návštěvnosti má Hlavní město Praha,
kam v loňském roce přijelo více než 5 milionů hostů (podíl na
ČR 39,5 %).
Vysočina nepatří k vyhledávaným destinacím ani pro zahraniční
turisty. V roce 2012 se v kraji ubytovalo 55 000 cizinců, a tedy
pouhých 14,7 % všech návštěvníků, což je nejméně ze všech
krajů. Praha v tomto ohledu hraje ještě dominantnější roli,
protože tam míří 65,3 % zahraničních návštěvníků v ČR.
Ze zahraničních turistů si Vysočinu podobně jako celou ČR
nejvíce vybírají obyvatelé zemí EU. Více než čtvrtina cizinců
přijíždí ze sousedního Německa, díky poloze kraje pak následují
hosté ze Slovenska (17,8 %), Polska (5,4 %) a Rakouska (5,3 %).
Z těchto zemí je návštěvnost kraje nadprůměrná, naopak cizinci
z Ruska činí pouze 2,2 %, což je výrazně nižší podíl než na
úrovni ČR (8,3 %).
Z hlediska dlouhodobého byla nejvyšší návštěvnost zaznamenána
v roce 2007 (asi 418 000 hostů), poté následoval propad až do
roku 2010. V posledních dvou letech byl zjištěn mírný nárůst,
který by měl dle analytiků pokračovat i v letošním roce.
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, email: molak.m@kr-vysocina.cz

Hosté
celkem

Cizinců

Podíl
cizinců

Hosté celkem
Index 2012/2011

Hl. m. Praha

5 397 531

4 680 733

86,7

105,2

Středočeský

714 056

180 387

25,3

104,6

Jihočeský

1 003 684

317 628

31,6

109,4

Plzeňský

544 046

193 860

35,6

106,7

Karlovarský

754 578

492 500

65,3

104,5

Ústecký

359 897

131 370

36,5

112,5

Liberecký

680 797

158 174

23,2

103,7

Královéhradecký

881 157

214 040

24,3

106,2

Pardubický

331 653

48 225

14,5

109,4

Vysočina

372 020

54 723

14,7

105,3

1 107 312

405 521

36,6

104,2

Olomoucký

406 451

92 070

22,7

105,3

Zlínský

486 547

69 959

14,4

102,7

Moravskoslezský

607 926

131 195

21,6

107,9

52,5

105,7

Kraj

Jihomoravský

Česká republika

13 647 655 7 170 385

Tab.: Návštěvnost v krajích ČR v roce 2012,
Zdroj dat: Cestovní ruch – časové řady, ČSÚ Praha, 2013.
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Hlasování v krajské anketě Skutek roku 2012 bude probíhat až do poloviny dubna
Letošní ročník soutěžní ankety Skutek roku 2012 se přehoupl
do své aktivní části hlasování. Veřejnost může vyjádřit uznání
aktivní dobrovolné práci jednotlivců. Hlasovací formulář je od
1. března do 15. dubna 2013 k dispozici na www.kr-vysocina.
cz > Skutek roku a hlasy můžete přidělit 36 nominovaným
jednotlivcům v pěti individuálních kategoriích. „Ochota se
angažovat nad rámec povinností není samozřejmostí. Každá
aktivita, která je nominována, je připomínkou toho, co můžeme
zlepšit i my sami, a upozorňuje na oblasti, ve kterých dosahujeme
lepších výsledků, než je tomu v jiných regionech,“ zdůrazňuje
Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního
rozvoje.

Realizátoři nejlépe hodnocených aktivit se zúčastní slavnostního
předání cen, které je naplánováno na 10. června 2013 na zámku
ve Velkém Meziříčí.
Do soutěže jsou také zapojeny projekty právnických osob,
o kterých bude rozhodovat odborná porota. Nejlepší ocenění
postoupí do přeshraničního kola, jež se uskuteční v Kraji Vysočina
na podzim roku 2014.
Soutěž je vyhlašována v rámci projektu Angažovanci, který je
zaměřen na 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@kr-vysocina.cz

Studijní cesta na téma Inovativní ekonomické aktivity a Mezisektorová spolupráce
Studijní cesta na téma Inovativní ekonomické aktivity a Mezisektorová
spolupráce v obcích a městech Dolního Rakouska.
V rámci projektu Angažovanci (Zvýšení kvality Místní agendy 21
prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu),
který realizuje Kraj Vysočina ve spolupráci s Dolním Rakouskem,
proběhnou tematické studijní cesty do obcí a měst Dolního Rakouska.
První z cest se uskuteční již ve dnech 25.–26. dubna 2013.
Studijní cesta je určena pro zástupce obcí, měst a neziskových
organizací z Kraje Vysočina. Cílem je seznámit se s procesem
MA21 v Dolním Rakousku i s fungováním mezisektorové
spolupráce v dolnorakouských obcích a městech. Studijní cesta

je příležitostí k navázání nových projektových partnerství.
V jednotlivých obcích budou pak účastníkům představovány
konkrétní realizované projekty. Například občané obce investují
do: místní zařízení na zásobování energií, škola jako regionální
inovativní centrum, bezhotovostní výměna zboží a služeb, provoz
obchodu s místními potravinami na spolkové bázi, regionální
model spoření, časová banka apod.
Další jednodenní studijní cesty jsou plánovány na podzim 2013
a na jaře 2014.
 Jana Böhmová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, bohmova.jana@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina rozdělí 13 miliónů na obnovu kulturních památek
Peníze na obnovu kulturních památek letos od Kraje Vysočina
dostane 87 žadatelů. Celkem půjde o částku 13 milionů korun
stejně jako loni. Kraj vybíral z 94 žádostí s celkovým finančním
objemem požadavků téměř 20 milionů korun. „Ve většině případů
o finanční dotaci Kraje Vysočina na opravu památek žádají církve,“ uvedla Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast
kultury a cestovního ruchu.
„Krajské peníze pomohou například při opravách kostela sv. Víta
v Dolní Krupé, kostela sv. Tomáše Becketa v Nové Cerekvi nebo
židovských hřbitovů v Golčově Jeníkově, Polné nebo Habrech,“
uvedla konkrétní příklady Marie Kružíková. Maximální výše dotace je letos stejně jako loni 350 tisíc korun. Podle druhu vlastnictví se letos sešly žádosti od 26 obcí, 40 žádostí doručily církve
a náboženské společnosti, 20krát žádají fyzické osoby, jedna osoba podnikající a sedm žádostí doručily jiné osoby.

Zájem kraje na udržení památek v dobrém stavu podle Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, trvá a dotace na obnovu kulturních památek patří do skupiny podpor, jejichž budoucnost je
stále jistá a nezpochybňovaná. Kraj Vysočina poskytuje systémovou podporu na obnovu kulturních památek už od roku 2004. Do
loňského roku byla na obnově kulturní památek podpořené Krajem Vysočina proinvestována částka 445 milionů korun, vlastníci vložili přes 232 milionů korun, obce se podílely částkou téměř
72 milionů korun a Kraj Vysočina poskytl dotace v celkové výši
141,5 milionů korun.
 Jaroslava Panáčková, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 296, e-mail: panackova.j@kr-vysocina.cz
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Omamné a psychotropní látky zajištěné při šetření přestupků

(dokončení ze str. 1)

a) sankcí (trestem) propadnutí věci podle § 15 přestupkového zákona
b) ochranným opatřením zabrání věci podle § 18 přestupkového zákona
Pokud obecní úřad rozhodne pouze o části zajištěných věcí nebo o nich
nerozhodne vůbec, zůstávají věci i nadále ve vlastnictví pachatelů či
jiných osob a Policie ČR (nebo obecní úřad) s nimi nemůže nakládat
(ani provést jejich likvidaci).
Je proto nezbytné, aby v případech, kdy nastanou důvody pro
propadnutí nebo zabrání věci, orgány projednávající přestupky

vždy rozhodly o veškerých věcech zajištěných při šetření přestupků,
u kterých jsou uvedená opatření třeba, tj. o celém množství zajištěných
omamných a psychotropních látek, včetně obalů, popřípadě dalších
věcí s tím souvisejících apod.
 Jana Plotová, odbor zdravotnictví
telefon: 564 602 451, e-mail: plotova.j@kr-vysocina.cz

I v letošním roce podpoří Kraj Vysočina realizaci přírodních zahrad
Cílem grantového programu
Fondu Vysočiny s názvem Environmentální osvěta – Přírodní
zahrady 2013 je zavedení principů přírodních zahrad a přírodě blízké péče o zahrady a parky,
které povedou k posílení biodiverzity v intravilánech měst,
městysů a obcí. Přírodní zahrady
jsou nedílnou součástí environmentální výchovy, vzdělávání
a osvěty. „V předešlých letech se
projevil velký zájem o realizaci přírodní zahrady z řad oprávněných žadatelů. V roce 2011
jsme obdrželi celkem 46 žádostí s požadavkem na 3,1 mil. Kč.
Plně jsme tak z grantového programu Fondu Vysočiny využili

alokovaných 500 000 Kč na realizaci sedmi projektů. V loňském
roce se situace s velkým množstvím žádostí opakovala jen s tím
rozdílem, že jsme ve Fondu Vysočiny již měli pro tento účel připraveno 1,5 mil. Kč. Svůj projekt
tak mohlo zrealizovat dalších
23 úspěšných žadatelů. A právě
z důvodu přetrvávajícího zájmu
o tento typ projektu jsme se rozhodli i v letošním roce vyčlenit
opět částku 1,5 mil. Kč, a uspokojit tak větší počet zájemců,“ zaznělo při úterním zasedání rady
kraje z úst radního pro oblast
lesního, vodního hospodářství
a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeňka Chláda.

Na zpracování projektové dokumentace přírodní zahrady,
realizaci přírodní zahrady, certifikaci zahrady a propagaci svého projektu mohou zájemci z řad
měst, městysů, obcí, příspěvkových organizací obcí a kraje vykonávajících činnost školy nebo
školského zařízení, právnických
osob vykonávajících činnost
školy nebo školského zařízení,
obecně prospěšných společností
a občanských sdružení se zaměřením na environmentální osvětu
žádat o finanční podporu v rozpětí 40– 80 000 Kč. Minimální
finanční spoluúčast žadatele činí
30 %, doba realizace projektu
bude 18 měsíců. Výzva s podrob-

ným popisem grantového programu a formulář žádosti o podporu
budou po vyhlášení zastupitelstvem kraje dne 2. dubna 2013
umístěny na internetové adrese
www.fondvysociny.cz. Žádosti
se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu
Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587
33 Jihlava, nebo poštou v termínu do 10. 5. 2013 (rozhodující je
datum poštovního razítka).
 Martina Ferklová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 516, e-mail:
ferklova.m@kr-vysocina.cz

Příprava ISNOV pokračuje: starostové obcí s rozšířenou působností
v Kraji Vysočina se nebrání vzniku spalovny odpadu
Starostové obcí s rozšířenou působností se na konci února sešli na Krajském úřadu Kraje
Vysočina, aby společně se zástupci kraje pokračovali v přípravě Integrovaného systému
nakládání s odpady v Kraji
Vysočina (dále jen „ISNOV“).
Představitelé obcí se shodují na tom, že základy systému
integrovaného nakládání s odpady, jako je například svoz odpadu a jeho třídění, možnosti
recyklace a příjmu odpadu ve
sběrných dvorech, jsou v obcích dobře nastavené a fungují.
Energetické využití směsných
komunálních odpadů ve spalovně považují za jedno z možných
budoucích řešení, požadují však
dostatečné ekonomické vyhodnocení projektu. Také vážně

uvažují o vzniku společnosti, která by je zastupovala při
vyjednávání podmínek řešení společné odpadové politiky
včetně případného zastupování
a koordinace ve věci plánování
a výstavby spalovny.
V
Kraji
Vysočina
bylo
v roce 2011 vyprodukováno
892 000 tun odpadu. Nejproblematičtější součástí je komunální
odpad, kterého občané vyprodukovali 230 000 tun, a z tohoto množství bylo 120 000 tun
zaskládkováno v našem kraji.
V roce 2016 se dle předpokladu
MŽP má stát skládkování ekonomicky nevýhodné, a to vlivem
zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládky. Kapacita
skládek v kraji je velmi omezená (už jen na cca osm let), a navíc

je nutné splnění požadavků daných plánem odpadového hospodářství – tedy zvýšit materiálové
využití komunálních odpadů,
snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných a spalitelných
odpadů ukládaných na skládky
a omezovat odstraňování odpadů
skládkováním. Z pohledu odpadového hospodářství je pravděpodobné, že po roce 2020 bude
nutné odklonit od skládkování
téměř celou produkci materiálově nevyužitelných směsných komunálních odpadů.
Podle slov krajského radního
Zdeňka Chláda si jsou starostové obcí s rozšířenou působností vědomi, že otázka spalovny
bude aktuální až pro budoucí samosprávy vzešlé z příštích komunálních voleb, ale v současné

době je nutné projekt nastartovat. Kraj se nebrání tomu, aby
do podobné nově vzniklé společnosti vstoupil. Možná je i varianta využití služeb některé již
existující společnosti. Společnost by mohla obce zastupovat
také při jednáních s budoucími
investory či při schvalování různých strategických dokumentů.
ISNOV jako komplexní řešení
preferuje využití odpadů před
jeho odstraněním, zabezpečuje minimální dopady na životní
prostředí a je schopen zajistit plnění politiky odpadového hospodářství v kraji.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz
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Nejlepší webové stránky v kraji mají Jihlava a Okříšky
Výroční desátý ročník krajského kola soutěže Zlatý erb 2013
nepřinesl v některých kategoriích žádné překvapení – stejně
jako v minulých ročnících mezi oceněnými figurovaly webové
stránky Statutárního města Jihlavy, Městyse Okříšky nebo
Nového Města na Moravě. Vedle odborného hodnocení
28členné poroty hlasovala tradičně i veřejnost, kterou
nejvíce oslovila webová stránka obce Koněšín. Ceny vítězům
krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky
a elektronické služby měst a obcí předali na slavnostním
ceremoniálu 11. března 2013 zástupci Kraje Vysočina a zástupci
sponzorských firem. Vyhlašovány byly i výsledky zvláštních
kategorií Vysočiny pro krajské příspěvkové organizace a sbory
dobrovolných hasičů.
Výsledky krajského kola
(podle vyhlašovaných kategorií):
Cena veřejnosti:
1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

Všem srdečně blahopřejeme!
Děkujeme členům poroty za úsilí, které hodnocení věnovali, a dále
děkujeme sponzorům hodnotných věcných cen, kterými jsou
(řazeno abecedně): ARCDATA PRAHA, s. r. o., AutoCont CZ,
a. s., CESNET – ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB,
GAPP Systém, s. r. o., GORDIC, spol. s r. o., ICZ, a. s., IMPROMAT
CZ, spol. s r. o., Patrik Ritter, Požární bezpečnost, s. r. o., První
telefonní, a. s., T-Mobile Czech Republic, a. s., a VARS BRNO, a. s.
Další podrobnosti, složení poroty a podrobný výpis bodů členů
poroty naleznete na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz v sekci
krajského kola. Záznam z vyhlášení krajského kola soutěže Zlatý erb je
dostupný na http://tv.kr-vysocina.cz/?sekce=1&idw=1948&article=/
vysilani/internetova-televize-kraj-vysocina/ostatni.html.
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

Koněšín
www.obeckonesin.cz
Zvláštní kategorie krajských příspěvkových organizací:
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

www.onhb.cz

Zvláštní kategorie sborů dobrovolných hasičů:
SDH Vyskytná
www.hasici.vyskytna.cz
SDH Libice nad Doubravou
http://sdhlibice.vladas.cz
SDH Jámy
http://sdh-jamy.webnode.cz
Kategorie nejlepší elektronická služba – postupová:
Nové Město na Moravě: Klikací rozpočet
http://rozpocet.nmnm.cz/cz/
Jihlava: Připomínkování územního plánu
http://extranet.jihlava-city.cz/pup/mapa/
Jemnice: Virtuální prohlídka města Jemnice

http://www.tic.jemnice.cz/virtualjemnice2012/
VR-c-Jemnice%202012.html

Brtnice: Mapový portál města
http://www.geosense.cz/geoportal/brtnice/
Kategorie nejlepší webová stránka obce – postupová:
Okříšky
www.okrisky.cz
Hluboké
www.hluboke.cz
Dobronín
www.dobronin.cz
Kategorie nejlepší webová stránka města – postupová:
Jihlava
www.jihlava.cz
Havlíčkův Brod
www.muhb.cz
Moravské Budějovice
www.mbudejovice.cz

Chcete podpořit IT ve své obci? Uzávěrka grantu je již 19. dubna 2013!
Začátkem roku 2013 byl schválen nový grantový program odboru informatiky zaměřený na podporu rozvoje ICT (informační
a komunikační technologie) v Kraji Vysočina. Cílem grantového programu Informační a komunikační technologie 2013 je podpora zvýšení úrovně ICT s důrazem na bezpečnost prostředků,
vzdělávání, zálohování dat a virtualizaci. Účelem poskytovaných
prostředků je zajistit spolufinancování při vytváření základní komunikační infrastruktury a při jejím dalším rozvoji, budování
eGovernmentu a zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání v Kraji Vysočina.
Celkový objem finančních prostředků činí 4 mil. Kč a bude rozdělen mezi projekty předložené do pěti titulů:

- Titul A: Webové stránky (300 000 Kč)
- Titul B: Bezpečnost a archivace dat (1 300 000 Kč)
- Titul C: Sítě (1 500 000 Kč)
- Titul D: Virtualizace (700 000 Kč)
- Titul E: Vzdělávání v oblasti ICT (200 000 Kč)
Zaměření jednotlivých titulů je uvedeno ve výzvě programu zveřejněné na portálu eDotace, případně na www.fondvysociny.cz.
Žádosti se všemi náležitostmi se předkládají do 19. dubna 2013
do 12.00 hod. elektronicky podepsaným e-mailem na adresu podatelny KrÚ, nebo na adresu datové schránky Kraje Vysočina.
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Vstupní lékařské prohlídky
V částce 22/2013 Sbírky zákonů vydané dne 4. 3. 2013 byl
pod č. 47 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona
č. 167/2012 Sb.
Novela zákona zužuje okruh osob ucházejících se o zaměstnání,
které mají povinnost absolvovat vstupní lékařskou prohlídku,
a upřesňuje pravidla pro poskytování pracovně-lékařských
služeb.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2013.
Souhlas nezletilého pacienta s ošetřením u lékaře
V částce 31/2013 Sbírky zákonů vydané dne 14. 3. 2013 byl pod
č. 66 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona mimo jiné nově stanovuje, že při poskytování
zdravotních služeb vysloví souhlas nezletilý pacient, pokud
takový postup bude přiměřený s ohledem na jeho věk
a rozumovou a volní vyspělost k provedení takového úkonu.
Úsudek o rozumové a volní vyspělosti nezletilého pacienta si
učiní ošetřující zdravotnický pracovník. Novela zákona dále
upřesňuje vymezení hospitalizace pacienta bez souhlasu.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Léčebné konopí
V částce 22/2013 Sbírky zákonů vydané dne 4. 3. 2013 byl pod
č. 50 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon zpřístupňuje léčebné využití rostlin z rodu konopí
a produktů z konopí, které se budou používat pro léčbu
výhradně ve shodě s poznatky soudobé lékařské vědy (označeno
jako léčebné konopí).
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2013 (část 1. 3. 2014).
Oběti trestných činů
V částce 20/2013 Sbírky zákonů vydané dne 25. 2. 2013 byl
pod č. 45 publikován zákon o obětech trestných činů a o změně
některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).
Zákon upravuje práva obětí trestných činů, poskytování
peněžité pomoci obětem trestných činů státem a vztahy mezi
státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných

činů. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2013 (část 1. 4. 2013,
část 1. 5. 2013, část dnem vyhlášení).
Spotřebitelské úvěry
V částce 19/2013 Sbírky zákonů vydané dne 25. 2. 2013 byl pod
č. 43 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb.,
o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.
Novela zákona posiluje ochranu spotřebitele na finančním
trhu s cílem snížit počet občanů, kteří se dostanou do dluhové
pasti. Zákon mimo jiné více chrání spotřebitele při využívání
směnek a šeků u spotřebitelských úvěrů, zvyšuje ochranu proti
neúměrnému zadlužování spotřebitelů, před zneužíváním
zajištění pohledávek věřiteli a před zneužíváním předražených
telefonních linek při poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelských úvěrů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení (část 1. 1. 2014).
Porážka a zpracování krokodýlů
V částce 16/2013 Sbírky zákonů vydané dne 18. 2. 2013 byla
pod č. 34 publikována vyhláška o veterinárních požadavcích
na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných
produktů pocházejících z krokodýlů.
Vyhláška určuje, že krokodýlem určeným k porážce může být
zvíře narozené a odchované v zajetí a náležející k potomstvu
druhé a další generace chovného stáda čeledi krokodýlovitých
nebo aligátorovitých, které splňují požadavky předpisů EU
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulováním obchodu s nimi a zákona o obchodování
s ohroženými druhy, jež je určeno k porážce a jatečnému
zpracování a jehož krokodýlí maso je určeno k výživě lidí.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2013.
Vysokoškoláci s dětmi
V částce 22/2013 Sbírky zákonů vydané dne 4. 3. 2013 byl pod
č. 48 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona upravuje postavení studentů, kterým se v době
studia na VŠ narodí dítě.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2013.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
Návrh zákona o bezpečném
pohybu při lyžování, snowboardingu a jízdě na jízdním kole
Skupina poslanců předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne
27. března 2012 návrh zákona

o bezpečném pohybu při lyžování, snowboardingu a jízdě na jízdním kole (sněmovní
tisk č. 648).
Do zákona jsou přejímána
pravidla chování při lyžování, schválená Mezinárodní lyžařskou federací (FIS),

která – ačkoliv nejsou obecně závazným předpisem –
využívají z nedostatku jiné
právní úpravy i české soudy
ve své judikatuře. Cílem návrhu zákona je tato pravidla
jasně stanovit za účelem vyšší právní jistoty a právní zá-

vaznosti, a přispět tím k větší
bezpečnosti na horách.
Návrh zákona zavádí povinnost nošení ochranných přileb pro osoby mladší 18 let,
a to s úmyslem zvýšit bezpečnost při pohybu lyžařů,
snowboardistů a jiných osob
(pokračování na další straně)

číslo 4/2013

provozujících zimní sporty
na sjezdovkách a cyklistů při
jízdě na jízdním kole mimo
pozemní komunikace. Povinnost nosit ochrannou přilbu
se nemá vztahovat na běžecké
lyžování. Výše sankce za nedodržení zákona je stanovena
do výše 10 000 Kč, přičemž
kontrolu dodržování povinností vykonává obecní policie
a Policie České republiky.
Vláda ČR na své schůzi dne
25. dubna 2012 vyjádřila
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s návrhem zákona nesouhlas,
jelikož jej považuje za nekoncepční a nesystémový, neboť vyjímá z celého spektra
sportovních či svojí povahou
obdobných nebo aanalogicky rizikových činností pouze
sjezdové lyžování, snowboarding a jízdu na kole, přičemž
není zřejmé, z jakých důvodů se povinné použití ochranné přilby, respektive úprava
pravidel sjezdového lyžování
a jízdy na jízdním kole mimo

pozemní komunikace, má
vztahovat pouze na tyto vybrané činnosti.
Například skutečnost, že dodržování povinností cyklisty podle zákona o silničním
provozu by se mělo vztahovat i na jízdu mimo pozemní
komunikace, a tedy například v přírodním terénu nebo
na veřejně nepřístupných
pozemcích, lze podle názoru vlády oprávněně považovat za nedůvodné přepínání

právní regulace i správní represe.
V době tisku tohoto vydání
Zpravodaje Kraje Vysočina
byl návrh zákona po proběhnuvším prvním čtení a byl
přikázán k projednání výborům sněmovny.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva
kraje č. 1/2013 konaného dne 19. 2. 2013
Usnesení 0001/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený
program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0002/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Věru Buchtovou
a Ing. Miroslava Houšku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 1/2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0003/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
■ zprávu o činnosti rady kraje ■ Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje
za druhé pololetí roku 2012 dle materiálu ZK-01-2013-02, př. 1, schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2013-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, odbor sekretariátu hejtmana, termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

stanovení termínů realizace, rozhoduje uzavřít Memorandum o vzájemné
spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany mezi
Krajem Vysočina, Jihomoravským krajem a ČEZ, a. s., dle materiálu ZK-012013-04, př. 3.
odpovědnost: ZK, termín: trvale
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0006/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2012 dle
materiálu ZK-01-2013-05, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0007/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-01-2013-06, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0004/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.

Usnesení 0008/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ odvolat
z Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura

odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

pro evropské projekty & management Jaroslava Huláka a Zdeňka Ryšavého,
a to s činností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového
sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management
■ jmenovat do Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob
Agentura pro evropské projekty & management za Kraj Vysočina Jiřího
Běhounka a Jana Kasala, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného
shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské
projekty & management ■ navrhnout Valnému shromáždění zájmového sdružení
právnických osob Agentura pro evropské projekty & management: - odvolat členy
Předsednictva zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské
projekty & management Jaroslava Huláka a Zdeňka Ryšavého, - zvolit za členy
Předsednictva zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské
projekty & management za Kraj Vysočina Jiřího Běhounka a Jana Kasala.
odpovědnost: OI, termín: 31. 8. 2013

Usnesení 0005/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení
č. 0456/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011 v části: rozhoduje uzavřít
Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné
elektrárny Dukovany mezi Krajem Vysočina, Jihomoravským krajem
a ČEZ, a. s., dle materiálu ZK-06-2011-08, př. 1, potvrzuje podporu Kraje
Vysočina projektu na včasné provedení obnovy a na kapacitní rozšíření
Jaderné elektrárny Dukovany (výstavba 5. bloku – projekt EDU 5) i platnost
s tím souvisejících požadavků, které byly vyjádřeny Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v minulém volebním období usnesením č. 0456/06/2011/ZK ze
dne 8. 11. 2011, ukládá hejtmanovi kraje, radě kraje a krajskému úřadu:
- přispívat dle potřeby a možností k odstraňování existujících i potenciálních
překážek vůči provedení včasné obnovy a kapacitního rozšíření Jaderné
elektrárny Dukovany, - požadovat po vládě České republiky případně po
dalších státních orgánech, respektive orgánech veřejné správy, i po dalších
organizacích a institucích výslovné zařazení včasné obnovy a kapacitního
rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany do Státní energetické koncepce ČR
a do dalších důležitých strategických a koncepčních dokumentů, a to včetně

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0009/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-01-2013-08, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0010/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 17
Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2013-09, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 15. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0011/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít
smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
s Jihomoravským krajem dle materiálu ZK-01-2013-10, př. 2 ■ uzavřít smlouvu
o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby s Pardubickým
krajem dle materiálu ZK-01-2013-10, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0012/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o převzetí
ručitelského závazku dle materiálu ZK-01-2013-11, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město
na Moravě, příspěvkové organizace, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0013/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ zapojení
části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2012 v celkové výši
291 448 410 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu
ZK-01-2013-12, př. 1 ■ zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz
a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
dle materiálu ZK-01-2013-12, př. 1 ■ převod finančních prostředků ve výši
3 372 540 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu
kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, na poskytnutí
půjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na pořízení
investičního vybavení urgentního příjmu ■ převod finančních prostředků
ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do
rozpočtu kraje do kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, na
poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou
organizaci, na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu, rozhoduje
■ poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti
sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, občanskému sdružení SLEPÍŠI
– sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky
modelování pro zdravotně postižené, se sídlem Tasov 3, 675 79 Tasov, IČ:
64327892, ve výši 330 000 Kč na realizaci projektu ALITER v roce 2013
dle materiálu ZK-01-2013-12, př. 2 ■ poskytnout dotaci z kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, sdružení OV
biatlon, se sídlem Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:
22875271, ve výši 25 000 000 Kč na výdaje spojené s pořádáním Mistrovství
světa v biatlonu 2013 dle materiálu ZK-01-2013-12, př. 3.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor
zdravotnictví, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0014/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis
finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok
2013 dle materiálu ZK-01-2013-13, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0015/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
Smlouvu dle materiálu ZK-01-2013-14, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0016/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
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přípravu projektů Kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury dle
materiálů ZK-01-2013-15, př. 1, ZK-01-2013-15, př. 2, ZK-01-2013-15, př. 3,
ZK-01-2013-15, př. 4, ZK-01-2013-15, př. 5, ZK-01-2013-15, př. 6, a ZK-012013-15, př. 7, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických
rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 370 mil. Kč na přípravu a realizaci
projektů uvedených v materiálech ZK-01-2013-15, př. 1, ZK-01-2013-15, př. 2,
ZK-01-2013-15, př. 3, ZK-01-2013-15, př. 4, ZK-01-2013-15, př. 5, ZK-01-201315, př. 6 a ZK-01-2013-15, př. 7, s tím, že finance budou uvolňovány průběžně
dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0017/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem
Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2013-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0018/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem
Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2013-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0019/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu
letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina dle
materiálu ZK-01-2013-19, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0020/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odůvodnění
významných veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace: ■ Celoroční dodávky nafty pro Krajskou správu
a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK01-2013-18, př. 1 ■ Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2013 dle
materiálu ZK-01-2013-18, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV,
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0021/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemky dle materiálu ZK-01-2013-20, př. 1, v k. ú. a obci Přibyslav,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Přibyslav, schvaluje
dodatek č. 911 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0022/01/2013/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0023/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemek par. č. 1851/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 10 m 2 oddělený dle GPL č. 651-318/2012 z pozemku par. č. 1851/1

číslo 4/2013

ZPRAVODAJ

– ostatní plocha, silnice, v k. ú. a obci Dobronín z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Obce Dobronín, schvaluje dodatek č. 912 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0024/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést
darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2013-23, př. 1, v k. ú. Jasenice
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Jasenice ■ nabýt darem část
pozemku par. č. 821/9 díl „d“ o výměře 16 m 2 oddělenou dle GPL č. 2162642/2012 v k. ú. Jasenice z vlastnictví Obce Jasenice do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 913 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-201323, př. 2 ■ dodatek č. 914 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-23, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0025/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést
darem pozemky par. č. 925/8 – ostatní plocha, silnice, o výměře 33 m 2 a par.
č. 925/15 – ostatní plocha, silnice, o výměře 111 m 2 nově oddělený dle GPL
č. pl. 231-59/2012 z pozemku par. č. 925/9, oba v k. ú. Olšany u Telče, darem
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR ■ převést darem pozemky par.
č. 925/6 – ostatní plocha, silnice, o výměře 116 m 2, par. č. 925/7 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 215 m 2, par. č. 925/9 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 124 m 2 a par. č. 925/12 – ostatní plocha, silnice, o výměře 15 m 2,
vše v k. ú. Olšany u Telče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce
Olšany, schvaluje ■ dodatek č. 915 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-24, př. 1
■ dodatek č. 916 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0026/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést
darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2013-25, př. 1, v k. ú. Pohled
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Pohled ■ nabýt darem
část pozemku par. č. 691/5 nově označenou dle GPL č. 482-1274/2012 jako
pozemek par. č. 691/8 – ostatní plocha, silnice, o výměře 104 m 2 v k. ú. Pohled
z vlastnictví obce Pohled do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek
917 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2013-25, př. 2 ■ dodatek 918 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2013-25, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

strana 9

plocha, silnice, v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Obce Dlouhé ■ nabýt darem pozemek par. č. 65/4
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m 2 nově oddělený dle GPL
č. 429-113/2012 z pozemku par. č. 65 v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé,
z vlastnictví Obce Dlouhé do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek
č. 922 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2013-27, př. 1 ■ dodatek č. 923 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2013-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0029/01/2013/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. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0030/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést
darem pozemek par. č. 306/16 o výměře 1328 m 2, oddělený z pozemku par.
č. 306/9, pozemek par. č. 306/17 o výměře 24 m 2, oddělený z pozemku par.
č. 306/11, pozemek par. č. 306/14 o výměře 46 m 2, oddělený z pozemku par.
č. 306/12, a pozemek par. č. 306/19 o výměře 396 m 2, oddělený z pozemku par.
č. 306/13, vše dle geometrického plánu č. 94-41/2012, pozemky par. č. 199/4
o výměře 256 m 2, par. č. 199/6 o výměře 479 m 2 a par. č. 199/9 o výměře
183 m 2 a pozemek par. č. st. 65/2 o výměře 19 m 2, oddělený z pozemku par.
č. 306/1, dle geometrického plánu č. 83-230/2010, vše v k. ú. VláseniceDrbohlavy a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Města Pelhřimov ■ nabýt darem pozemek par. č. 280/10 o výměře 27 m 2,
oddělený z pozemku par. č. 280/8 geometrickým plánem č. 94-41/2012 v k. ú.
Vlásenice-Drbohlavy a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 925 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2013-29, př. 1 ■ dodatek č. 926 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK01-2013-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0031/01/2013/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0027/01/2013/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. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0032/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně
převést stavbu bez čp/če, jiná stavba, postavenou na pozemku st. par. č. 7644
v k. ú. a obci Třebíč, za kupní cenu 1 750 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví HTP Moravia, s. r. o, se sídlem Brno, Mlýnská 45, 602 00 Brno,
IČ: 26977010.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0028/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést
darem pozemek par. č. 438/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
20 m 2 nově oddělený dle GPL č. 429-113/2012 z pozemku par. č. 438 – ostatní

Usnesení 0033/01/2013/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
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k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných
zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0034/01/2013/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. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0035/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1134/14 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 224 m 2, oddělený
geometrickým plánem č. 540-623/2012 z pozemku par. č. 1134/1 a dále pozemky par.
č. 1134/15 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 39 m 2, par. č. 1134/16 – ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře 17 m 2, par. č. 1134/17 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 25 m 2 a par. č. 1134/18 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m 2,
oddělené geometrickým plánem č. 540-623/2012 z pozemku par. č. 1134/2 v k. ú.
Střítež u Třebíče a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Střítež, schvaluje dodatek č. 929 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0036/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemky par. č. 341/2 – ost. plocha, silnice, o výměře 88 m 2 a par.
č. 341/3 – ost. plocha, silnice, o výměře 55 m 2 oddělené geometrickým plánem
č. 67-222/2012 z pozemku par. č. 341 v k. ú. Chmelná u Pelhřimova a obci
Nová Cerekev z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Nová
Cerekev, schvaluje dodatek č. 930 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0037/01/2013/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. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0038/01/2013/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. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0039/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně
převést rodinný dům č. p. 78 v části obce Těchobuz, postavený na pozemku
par. č. st. 128, pozemek par. č. st. 128, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
118 m 2 a pozemek par. č. 136/15, zahrada, o výměře 723 m 2, včetně součástí
a příslušenství, v k. ú. a obci Těchobuz z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Obce Těchobuz za kupní cenu 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0040/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 932 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2013-39, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0041/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem díl „c“ o výměře 36 m 2, který se slučuje do nově utvořeného pozemku
par. č. 1758/7 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 36 m 2 a nově utvořený
pozemek par. č. st. 195 – zastavěná plocha o výměře 1 m 2, vše oddělené dle
geometrického plánu č. 237-5637/2011 z pozemku par. č. 1758/1, vše v k. ú.
a obci Bransouze, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Bransouze,
schvaluje dodatek č. 933 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0042/01/2013/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. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0043/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést
darem díl „i“ o výměře 51 m 2 a díl „k“ o výměře 30 m 2 oddělené z pozemku
par. č. 572/3 a díl „n“ o výměře 22 m 2, díl „g“ o výměře 4 m 2, díl „f“
o výměře 12 m 2 a díl „d“ o výměře 172 m 2 oddělené z pozemku par. č. 610/2
dle geometrického plánu č. 1902-128/2012 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Třebíč ■ nabýt darem díl
„l“ o výměře 69 m 2 oddělený z pozemku par. č. 572/26 dle geometrického
plánu č. 1902-128/2012 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví města
Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 934 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2013-42 př. 1 ■ dodatek č. 935 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK01-2013-42 př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0044/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
mezi Krajem Vysočina a VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec
Králové, IČ: 274 95 949, Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní
dle materiálu ZK-01-2013-43, př. 1, na jejímž základě bude po dokončení
stavby ZZS kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Habry uzavřena kupní
smlouva na prodej nově vybudované plynovodní přípojky v délce cca 11 m
a plynovodního řadu v délce cca 101 m v k. ú. a obci Habry za dohodnutou
kupní cenu 78 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0045/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně
nabýt pozemek par. č. 888/11 – ostatní plocha, silnice, o výměře 83 m 2
v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná 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, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0046/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
pozemky par. č. 888/4 – ostatní plocha, silnice, o výměře 13 m 2, par. č. 888/10
– ostatní plocha, silnice, o výměře 285 m 2 a par. č. 912/2 – vodní plocha,
rybník, o výměře 20 m 2 v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná z vlastnictví
České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství
silnic s dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina na základě souhlasného
prohlášení dle materiálu ZK-01-2013-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0047/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemky par. č. 817/50 o výměře 300 m 2, par. č. 817/51 o výměře
210 m 2, par. č. 817/52 o výměře 387 m 2, par. č. 817/53 o výměře 123 m 2,
par. č. 817/54 o výměře 828 m 2, oddělené geometrickým plánem č. 1185835/2012 z pozemku par. č. 817/47 v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Ostašov, schvaluje Dodatek
č. 936 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2013-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 19. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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komunikace, o výměře 14 m 2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Statutárního
města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 940
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2013-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0052/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ dohodou
smluvních stran ukončit Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní
č. 1212001444/153563 uzavřenou dne 28. 11. 2012 a 5. 12. 2012 mezi Krajem
Vysočina a JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689841,
dle usnesení 0522/07/2012/ZK ■ 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 Smlouvu 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 dle materiálů
ZK-01-2013-90, př. 1, a ZK-01-2013-90, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0048/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem těleso – stavbu bývalé silnice III/15223 včetně součástí a příslušenství
v k. ú. a obci Dědice v rozsahu uzlových bodů 2344A110 až 2344A109
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Dědice, schvaluje dodatek
č. 937 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2013-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0049/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit
usnesení 0209/03/2012/ZK tak, že text: Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2012-32, př. 1, od vlastníků vedených
v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje
Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m 2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy
a 50 Kč/m 2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK03-2012-32, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době
uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu
40 Kč/m 2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m 2 u pozemků
zastavěných silnicí II. třídy, s výjimkou pozemku par. č. 88/10 vzniklého
dle geometrického plánu č. 190-124/2010 v k. ú. a obci Klokočov, který Kraj
Vysočina nabude darem z vlastnictví Obce Klokočov, schvaluje dodatek
č. 938 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2013-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0050/01/2013/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0051/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
darem pozemek par. č. 304/13 – ostatní plocha, silnice, o výměře 35 m 2 v k. ú.
Staré Hory a obci Jihlava a dále pozemky par. č. 5857/3 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 17 m 2 a par. č. 5858/3 – ostatní plocha, ostatní

Usnesení 0053/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o mezinárodní spolupráci dle materiálů ZK-01-2013-51, př. 5,
a ZK-01-2013-51, př. 6, schvaluje předložení projektové žádosti společného
projektu Schools as learning institutions regionů Vysočina a Tampere
v oblasti středoškolského vzdělávání pro financování z programu Comenius
Regio Partnerships dle materiálu ZK-01-2013-51, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education, termín:
21. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0054/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry
změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem
Vysočina označenými v materiálu ZK-01-2013-53, př. 1, kódy 1A, 1B, 3C, 3A,
3B, 5A, 5B, 5C, 8A, 8B, 9A, 10A, 11A.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 3. 2013 odeslat příslušnému správnímu
orgánu
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0055/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času
dětí a mládeže, Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR,
IČ: 70925186, ve výši 250 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek
vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-01-2013-54, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0056/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná
činnost, organizacím dle vzorové smlouvy (materiál ZK-01-2013-52, př.
2): ■ Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, o. s., Jiráskova
2603/69, Jihlava, IČ: 22908951, ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského
sportovního centra mládeže ve fotbale ■ Jihlavskému plaveckému klubu AXIS,
Evžena Rošického 6, Jihlava, IČ: 63438216, ve výši 230 000 Kč na projekt
Krajského sportovního centra mládeže v plavání ■ Dukle Jihlava – mládež,
Tolstého 23 Jihlava, IČ: 70802769, ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského
sportovního centra mládeže v ledním hokeji ■ Basketbalovému klubu Jihlava,
o. s., Evžena Rošického 6, Jihlava, IČ: 62797972, ve výši 230 000 Kč na
projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu ■ Krajskému
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centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 12,
Jihlava, IČ: 22729275, ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního
centra mládeže ve volejbalu ■ Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě,
Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, ve výši 250 000 Kč
na projekt Krajského sportovního centra mládeže v lyžování ■ Tělocvičné
jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí, IČ: 75070961, ve výši
230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0057/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 – Územní plánování,
v celkové výši 6 345 237 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle
materiálu ZK-01-2013-55, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0058/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
výsledky veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina dle materiálu ZK-012013-56, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0059/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013
u položky 2420 – Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných
společností a podobných subjektů o částku 476 433,87 Kč v souvislosti
s vratkou třetí splátky půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté
na předfinancování projektu ENERGY FUTURE – Přechod k trvale
udržitelnému využívání energií v rakousko-českém příhraničí a převedení
této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115
– Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE, termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0060/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■uzavřít
Dohodu o kanceláři Euroregionu Dunaj–Vltava dle materiálu ZK-01-201358, př. 1 ■ poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 – Ostatní
záležitosti zahraničního obchodu, na zajištění aktivit v rámci mezinárodní
spolupráce s názvem Euroregion Dunaj–Vltava dle materiálu ZK-01-2013-58,
př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0061/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
dohodu o splátkách dle materiálu ZK-01-2013-59, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0062/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
dodatky ke smlouvám o realizaci grantových projektů dle vzoru uvedeného
v materiálu ZK-01-2013-60, př. 4, s příjemci uvedenými v materiálech ZK01-2013-60, př. 1, ZK-01-2013-60, př. 2, a ZK-01-2013-60, př. 3, zmocňuje
radu kraje schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových
projektů v rámci globálního grantu č. CZ.107/1.1.36 – Zvyšování kvality ve
vzdělávání v kraji Vysočina II, globálního grantu č. CZ.107/1.1.37 – Rovné
příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II a globálního grantu
č. CZ.107/1.3.50 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v
kraji Vysočina II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm.
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c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: ORR, termín: 15. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0063/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje■ Seznam
grantových projektů doporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-201361, př. 3 ■ Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle
materiálu ZK-01-2013-61, př. 4, rozhoduje ■ poskytnout podporu na grantové
projekty uvedené v materiálu ZK-01-2013-61, př. 3, příjemcům podpory
v maximální výši dle materiálu ZK-01-2013-61, př. 3, a to za podmínek
stanovených v materiálu ZK-01-2013-61, př. 5 ■ neposkytnout podporu na
grantové projekty dle materiálu ZK-01-2013-61, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 17. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0064/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam
grantových projektů doporučených k financování dle materiálu ZK-01-201362, př. 3 ■ Seznam grantových projektů nedoporučených k financování dle
materiálu ZK-01-2013-62, př. 4, rozhoduje ■ poskytnout podporu na grantové
projekty uvedené v materiálu ZK-01-2013-62, př. 3, příjemcům podpory
v maximální výši dle materiálu ZK-01-2013-62, př. 3, a to za podmínek
stanovených v materiálu ZK-01-2013-62, př. 5 ■ neposkytnout podporu na
grantové projekty dle materiálu ZK-01-2013-62, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 17. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0065/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam
grantových projektů doporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2013-63,
př. 3 ■ Seznam grantových projektů nedoporučených k podpoře dle materiálu
ZK-01-2013-63, př. 4, rozhoduje ■ poskytnout podporu na grantové projekty
uvedené v materiálu ZK-01-2013-63, př. 3, příjemcům podpory v maximální
výši dle materiálu ZK-01-2013-63, př. 3, a to za podmínek stanovených
v materiálu ZK-01-2013-63, př. 5 ■ neposkytnout podporu na grantové
projekty dle materiálu ZK-01-2013-63, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 17. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0066/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ seznam
grantových projektů doporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2013-64,
př. 3 ■ seznam grantových projektů nedoporučených k podpoře dle materiálu
ZK-01-2013-64, př. 4, rozhoduje ■ poskytnout podporu na grantové projekty
uvedené v materiálu ZK-01-2013-64, př. 3, příjemcům podpory v maximální
výši dle materiálu ZK-01-2013-64, př. 3, a to za podmínek stanovených
v materiálu ZK-01-2013-64, př. 5 ■ neposkytnout podporu na grantové
projekty dle materiálu ZK-01-2013-64, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 17. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0067/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje, sdružení KOUS Vysočina,
Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČ: 22734686, ve výši 300 000 Kč
na podporu činnosti dle materiálu ZK-01-2013-65, př. 4, a ve výši 200 000 Kč
na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové programy Kraje
Vysočina dle materiálu ZK-01-2013-65, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0068/01/2013/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: ORR, OE, termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0069/01/2013/ZK – Zastupitelstvu kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o budoucí darovací smlouvě a zřízení předkupního práva mezi
Krajem Vysočina a Římskokatolickou farností Věžná, se sídlem Mariánské
náměstí 84, 394 94 Černovice, IČ: 63257882, dle materiálů ZK-01-2013-66,
př. 1, a ZK-01-2013-66, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 30. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0070/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky
2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
o částku 75 174,07 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté na
předfinancování projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
a převedení částky 75 174,07 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115
– Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor
ekonomický, termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0071/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 9
Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2013-68, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené příspěvkové
organizace, termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0072/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci pro Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina na zabezpečení
sítě sociálních služeb pro osoby se smyslovým postižením ve výši
5 000 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních
věcí a politiky zaměstnanosti, dle materiálu ZK-01-2013-69, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0073/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je
výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Sociální
věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti,
dle materiálu ZK-01-2013-70, př. 1, na realizaci programů primární prevence
v 1. pololetí 2013 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-01-2013-70, př. 2.
odpovědnost: OSV, termín: 28. 02. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0074/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 7 050 000 Kč
z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 z kapitoly Sociální věci dle materiálu
ZK-01-2013-71, př. 1, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle
materiálu ZK-01-2013-71, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0075/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 7
Zásad 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 č. 06/06 dle materiálu
ZK-01-2013-72, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0076/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje 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 Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, dle materiálu ZK01-2013-73, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
ekonomický odbor, termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0077/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce
Velký Beranov dle materiálu ZK-01-2013-74, př. 1, bere na vědomí informaci
o nevyplacení dotace.
odpovědnost: OŽP, termín: 28. února 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0078/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ poměrné
rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2013 dle materiálu ZK-012013-75, př. 2 ■ převod prostředků ve výši 42 000 000 Kč z disponibilních
prostředků z roku 2012 do Fondu Vysočiny.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0079/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vzor smlouvy
o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2013-76, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0080/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Informační a komunikační technologie 2013 dle materiálu ZK01-2013-77, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Informační
a komunikační technologie 2013 ve složení: ODS – Martin Hladík (TR), Petros
Martakidis (ZR), KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR), Tomáš Kučera (ZR),
ČSSD – Petr Walter (JI), KSČM – František Nahončík (HB), Pavel Kalabus
(JI), Pro Vysočinu – Ondřej Hedbávný (TR), Jan Burda (TR), TOP09 a SPV
– Reda Ifrah (ZR), Zdeněk Materna (ZR) ■ Radima Technika (ČSSD, ZR)
předsedou řídicího výboru grantového programu Informační a komunikační
technologie 2013 ■ garantem grantového programu Informační a komunikační
technologie 2013 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince
s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 28. 02. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0081/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Bezpečná silnice 2013 dle materiálu ZK-01-2013-78, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Bezpečná silnice 2013 ve složení: ODS
– Radovan Necid (ZR), Roman Diviš (TR), KDU-ČSL – Pavel Šustr (ZR),
ČSSD – Luboš Kabátek (JI), Jiří Novotný (HB), KSČM – Bohuslav Musil (ZR),
Zdeněk Kubát (TR), Pro Vysočinu – Karel Nedvědický (TR), Pavel Maslák
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(JI), TOP09 a SPV – Martin Sedlák (HB), Petr Fiala (TR) ■ Josefa Macha
(KDU-ČSL, ZR) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečná
silnice 2013 ■ garantem grantového programu Bezpečná silnice 2013 odbor
dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Handu s právem
hlasovacím a Radka Žižku s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0082/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Rozvoj vesnice 2013 dle materiálu ZK-01-2013-79, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Rozvoj vesnice 2013 ve složení: ODS
– Stanislav Jirků (JI), KDU-ČSL – Radek Pátek (ZR), Jana Houšková (PE),
ČSSD – Michal Šmarda (ZR), Jiří Zvolánek (HB), KSČM – Ladislav Brož (PE),
Ladislav Bartes (TR), Pro Vysočinu – Zdeněk Jirsa (JI), Vlastimil Špatenka
(HB), TOP09 a SPV – Libor Honzárek (HB), Irini Martakidisová (ZR) ■ Jana
Nekulu (ODS, TR) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj
vesnice 2013 ■ garantem grantového programu Rozvoj vesnice 2013 odbor
regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím
a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0083/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Jednorázové akce 2013 dle materiálu ZK-01-2013-80, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Jednorázové akce 2013 ve složení:
ODS – Hana Müllerová (JI), Jan Vošický (HB), KDU-ČSL – Josef Dvořák
(ZR), Vilém Antonů (JI), ČSSD – Soňa Olivová (TR), KSČM – Roman
Ondrušek (PE), Pavel Královec (HB), Pro Vysočinu – Jan Burda (TR),
Pavlína Zábranská (JI), TOP09 a SPV – Irini Martakidisová (ZR), Martin
Sedlák (HB) ■ Karla Pačisku (ČSSD, ZR) předsedou/předsedkyní řídicího
výboru grantového programu Jednorázové akce 2013 ■ garantem grantového
programu Jednorázové akce 2013 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce
garanta Alenu Mikulíkovou s právem hlasovacím a Janu Albrechtovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0084/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Sportoviště 2013 dle materiálu ZK-01-2013-81, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Sportoviště 2013 ve složení: ODS – Pavel
Hejtmánek (HB), Tomáš Hrabálek (ZR), KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR), Vít
Kaňkovský (JI), ČSSD – Dagmar Hromádková (ZR), Milan Stránský (HB),
KSČM – Čestmír Vitásek (ZR), Pro Vysočinu – Ivo Jonák (ZR), Jindřich
Skočdopole (JI), TOP09 a SPV – Ladislav Jirků (JI), Ladislav Bárta (ZR)
■ Milana Plodíka (KSČM, HB) předsedou řídicího výboru grantového
programu Sportoviště 2013 ■ garantem grantového programu Sportoviště
2013 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ivo Macha s právem
hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0085/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Památky místního významu 2013 na podporu obnovy památek
místního významu dle materiálu ZK-01-2013-82, př. 1, jmenuje ■ řídicí
výbor grantového programu Památky místního významu 2013 ve složení:
ODS – David Beke (JI), Walter Vogel (PE), KDU-ČSL – Jan Kasal (PE),
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Petr Kesl (PE), ČSSD – Antonín Daněk (PE), Vladimír Cisár (ZR), KSČM
– Jan Slámečka (ZR), Lubomír Drápela (JI), Pro Vysočinu – Hana Žáková
(TR), TOP09 a SPV – Jaroslav Maxmilián Kašparů (PE), Věra Podhorská (JI)
■ Romana Fabeše (Pro Vysočinu, JI) předsedou řídicího výboru grantového
programu Památky místního významu 2013 ■ garantem grantového programu
Památky místního významu 2013 odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, Olgu Čermákovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu
Panáčkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín:
31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0086/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Čistá voda 2013 dle materiálu ZK-01-2013-83, př. 1, jmenuje ■ řídicí
výbor grantového programu Čistá voda 2013 ve složení: ODS – Tomáš Dufek
(PE), Ivo Rohovský (ZR), KDU-ČSL – Jan Mácha (PE), Jaroslav Poborský
(HB), ČSSD – Petr Vašíček (TR), Bohumil Kovanda (PE), KSČM – Jiří Vlach
(JI), Vladimíra Vajsová (TR), Pro Vysočinu – Petr Novotný (TR), Pavel Maslák
(JI), TOP09 a SPV – Zdeněk Skoumal (TR) ■ Luboše Rudišara (TOP09, PE)
předsedou řídicího výboru grantového programu Čistá voda 2013 ■ garantem
grantového programu Čistá voda 2013 odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství a zástupce garanta Radka Zvolánka s právem hlasovacím
a Martina Drápelu s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0087/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2013 dle materiálu ZK-012013-84, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Jdeme příkladem
– předcházíme odpadům 2013 ve složení: ODS – Jaromír Brychta (ZR),
Miloš Šťastný (TR), KDU-ČSL – Miroslav Vrbka (TR), Jaroslav Hrubý (TR),
ČSSD – Jaroslav Bártl (JI), KSČM – Ladislav Brož (PE), Jaroslav Kolařík
(JI), Pro Vysočinu – Pavel Gregor (TR), Eva Požárová (JI), TOP09 a SPV
– Zdeněk Skoumal (TR), Luboš Rudišar (PE) ■ Zdeňka Ryšavého (ČSSD,
TR) předsedou řídicího výboru grantového programu Jdeme příkladem
– předcházíme odpadům 2013 ■ garantem grantového programu Jdeme
příkladem – předcházíme odpadům 2013 odbor životního prostředí a zástupce
garanta Ing. Pavlu Bendovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽP, termín: 30. dubna 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0088/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK01-2013-85, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0089/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle
materiálu ZK-01-2013-86, př. 1.
odpovědnost: předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina,
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 9, zdržel se 0.
Usnesení 0090/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
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Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje
Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-01-2013-87, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0091/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle
materiálu ZK-01-2013-88, př. 1.

odpovědnost: předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva
Kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0092/01/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu
ZK-01-2013-89, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Pohotovostní službu vyhledalo v roce 2012 více pacientů
Ze statistik Kraje Vysočina vyplývá, že v roce 2012 vyhledalo lékařskou pohotovostní službu v pěti krajských nemocnicích 26 817 občanů, z toho 56 procent bylo dospělých a 44 procent dětí. Oproti
roku 2011 došlo k mírnému nárůstu ošetřených pacientů o více než
3 procenta. „Kraj Vysočina přispívá na zajištění lékařské pohotovosti každoročně 20 miliony korun rozdělenými stejným dílem
mezi krajské nemocnice. Vzhledem k tomu, že náklady na zajištění
lékařské pohotovostní služby rok od roku rostou, stojíme před rozhodnutím, zda stávající model poskytované služby zachovat, nebo
přijít se změnou. Ta však musí být podložena reálnými čísly,“ uvedl
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina s tím, že lékaři ošetří každý
den odpoledne a o svátcích v průměru 73 lidí.
Nejfrekventovanější měsíc v loňském roce byl pro lékařskou pohotovost prosinec, kdy v krajských nemocnicích vyhledalo ošetření 3 633 občanů, což souvisí s nástupem chřipkové epidemie. Jen
o 451 lidí méně ošetřili lékaři v odpoledních hodinách a o svátcích
loni v červenci. První prázdninový měsíc se už několik let opakovaně dostává na špici v počtu klientů vyhledávajících pohotovostní službu. Naopak nejméně práce měli zdravotníci v lednu, říjnu
a listopadu, kdy pohotovost navštívilo v průměru 1 659 pacientů.
V roce 2012 denně ošetřili doktoři na LPS v Kraji Vysočina 73 pacientů. V roce 2011 došlo ve srovnání s rokem 2010 k poklesu
ošetřených pacientů o 12 %, naopak v roce 2012 vzrostl počet lidí,
kteří potřebovali lékařskou pohotovostní službu o 3 % oproti roku
2011. Nejvíce práce mají zdravotníci na pohotovosti v jihlavské
nemocnici, kde vloni ošetřili 7 557 lidí, následuje je nejmenší krajská nemocnice v Pelhřimově s téměř šesti tisíci klienty a naopak
nejméně pacientů chodí na pohotovost v novoměstské nemocnici.
Návštěva ordinace lékaře v rámci pohotovostní služby je pro pacienty spojena regulačním poplatkem ve výši 90 korun.
Počet ošetřených pacientů LSP v Kraji Vysočina v roce 2012
Nemocnice
Havlíčkův Brod
Jihlava

Ošetřených LSPP v roce 2012
5 294
7 557

Pelhřimov
Třebíč
Nové Město na Moravě
celkem

5 915
4 858
3 193
26 817

Počet ošetřených pacientů LPS v Kraji Vysočina v roce 2011
Nemocnice
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Nové Město na Moravě
celkem

Ošetřených LPS v roce 2011
5 298
6 674
5 945
4 957
3 093
25 967

Počet ošetřených pacientů LSP v Kraji Vysočina v roce 2010
Nemocnice
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Nové Město na Moravě
celkem

Ošetřených LPS v roce 2010
5 807
8 165
6 127
5 820
3 661
29 580

Více informací k LPS a kontakty na jednotlivé ordinace LPS jsou
k dispozici na Zdravotnickém portálu Kraje Vysočina nebo na
webových stránkách jednotlivých nemocnic.
 Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 308, e-mail: neuwirthova.e@kr-vysovina.cz

Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2013
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne
2. 4. 2013 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013.
Cílem je motivovat obce k realizaci opatření, která povedou ke
zvýšení ochrany obecního nemovitého majetku. Jde především
o budovy obecních úřadů, obecních skladů, škol, požárních zbrojnic, kulturních a jiných zařízení, které nejsou využívány k bydlení
nebo ke komerčním účelům. Opatření spočívají v instalaci prvků
tzv. technické ochrany, kterou se rozumí mechanické (mříže, bez-

pečnostní skla, bezpečnostní zámky apod.) a elektronické zabezpečení (kamerové dohlížecí systémy, elektronická zabezpečovací
signalizace apod.).
Na dotace je v rozpočtu kraje vyčleněna částka 1 000 000 Kč a žádosti je možno předkládat v termínu do 10. 5. 2013 na formuláři,
který je vyvěšen na webových stránkách kraje > Vysočina bezpečný region > prevence kriminality.
 Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail: pokorny.josef@kr-vysocina.cz
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Jak zlepšit energetickou účinnost veřejných budov ve vlastnictví veřejné správy?
Problematika energetické náročnosti a dosahování úspor ve
spotřebě energií patří k tématům, kterým Kraj Vysočina
dlouhodobě věnuje svoji pozornost. Příkladem je nadnárodní
projekt s názvem CEC5 – Demonstrace energetické efektivnosti
a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách,
podpořený z programu Evropské územní spolupráce Central
Europe (Interreg IVB), který realizujeme ve spolupráci se
dvanácti partnery z osmi středoevropských zemí.
Projekt se zaměřuje na podporu úspor energií zvyšováním energetické
účinnosti budov s cílem podpořit poptávku po energeticky pasivních
domech. Technologické postupy a další inovativní opatření ke snížení
energetických nároků ukážou partneři na příkladu sedmi pilotních
investic do výstavby nebo renovace budov ve veřejném vlastnictví
(tzv. demonstračních budov).
Další z aktivit projektu spočívá ve vyvinutí společné, volně
dostupné metody hodnocení udržitelnosti budov v Evropě CESBA
(Common European Sustainable Building Assessment). Experti
v oblasti energetiky a stavebnictví budou s tímto nástrojem
podrobně seznámeni v rámci plánovaných odborných školení.
Ostatní zájemci a široká veřejnost pak mohou navštívit stálé
výstavy v demonstračních budovách. K dalšímu šíření získaných

poznatků též přispěje vytvoření nadnárodní platformy odborníků
z oblasti energetiky a souvisejících oborů.
V Kraji Vysočina je pilotní investicí nová obytná budova v nízkém
energetickém standardu v areálu Ústavu sociální péče Lidmaň
na Pelhřimovsku. Tato investice se postará o zlepšení komfortu
a životních podmínek pro klienty ústavu a zároveň představí
využití moderních technologií ke snižování energetických
nároků budovy včetně využití obnovitelných zdrojů energie, jako
jsou teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla či fotovoltaická
krytina integrovaná do střechy objektu. Touto budovou chceme
zvýšit povědomí o principech udržitelného využívání energií
ve stavebnictví a motivovat ostatní vlastníky i uživatele jak
veřejných, tak i soukromých budov k jejich dodržování. Výstavba
budovy v Lidmani započala v červenci 2012 a dokončení je
plánováno na letošní červen.
Projekt je realizován v období od října 2011 do září 2014.
Podrobnosti o aktivitách a jednotlivých zapojených partnerech jsou
k dispozici na internetových stránkách http://projectcec5.eu nebo je
sdělí na vyžádání pracovnice odboru regionálního rozvoje.
 Lenka Matoušková, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 549, e-mail: matouskova.l@kr-vysocina.cz.

Grantový program
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 2. dubna
2013 vyhlásilo sedm nových grantových programů v rámci
Fondu Vysočiny. Níže je uveden výčet připravovaných
grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka
podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu,
v jejichž gesci budou programy realizovány:
Rozvoj podnikatelů 2013 – 10 000 000 Kč – program na
zvýšení konkurenceschopnosti 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)
Uzávěrka: 17. 5. 2013
Naše školka 2013 – 5 000 000 Kč – program na podporu
projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče (odbor
regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@
kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 17. 5. 2013
Prodejny regionálních produktů 2013 – 1 500 000 Kč
– program na podporu prodejců regionálních produktů na
Vysočině formou příspěvku na pořízení zařízení, vybavení
prodejny a rozšíření prodejních prostor (odbor regionálního
rozvoje, Ing. Ivona Hájková, tel.: 564 602 534, hajkova.ivona@
kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 5. 2013
Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2013 – 1 500 000
Kč – program na podporu rozvoje systému environmentální
výchovy, vzdělávání a osvěty (odbor životního prostředí, Ing.

Martina Ferklová, tel.: 564 602 516, ferklova.m@kr-vysocina.cz; Ing.
Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 10. 5. 2013
Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013
– 1 000 000 Kč – program na podporu zvýšení bezpečnosti
dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji
Vysočina a snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Martin Petr, tel.:
564 602 412, petr.m@kr-vysocina.cz; Ing. Lucie Skoumalová,
tel.: 564 602 245, skoumalova.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 03. 5. 2013
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
– 1 200 000 Kč – program na podporu rozvoje zážitkové
turistiky na území Kraje Vysočina (odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Ing. Zdeňka Kasalová, tel.: 564 602 353,
kasalova.z@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2013
Regionální kultura 2013 – 1 500 000 Kč – program na
podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava
Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2013
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke
grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na
internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.krvysocina.cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz.

