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Dotace na územní plány obcí

z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
Poskytování dotací na územní plány obcí má
v Kraji Vysočina už dvanáctiletou tradici. Odbor
územního plánování a stavebního řádu Krajského
úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OÚPSŘ“)
počítá i v příštím roce s poskytováním dotací na
zpracování územních plánů. Z důvodů novelizace
některých zákonů (především novela zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
ú zem n ích roz počt ů ve z něn í pozdějších
předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ ve
znění pozdějších předpisů) přistoupil OÚPSŘ
k aktualizaci znění Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na územně
plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
č. 07/12 ze dne 15. 5. 2012.
Dne 12. 5. 2015 usnesením č. 0233/03/2015/
ZK schválilo zastupitelstvo k raje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací na územně plánovací činnost obcí
z rozpočtu kraje Vysočina č. 05/15 ze dne
12. 5. 2015 (dále jen „zásady“). Tyto zásady
zrušily výše uvedené Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na územně
plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
č. 07/12 ze dne 15. 5. 2012.
Aktualizací zásad byl například doplněn seznam
náležitostí žádosti o tři přílohy týkající se
identifikace právnických osob, a tedy i obcí
(čl. 3 Zásad). V souladu s novelou zákona
č. 250/2000 Sb. byla upravena i vzorová smlouva
o poskytnutí dotace (příloha č. 3 Zásad). Dalším
důvodem pro aktualizaci textu zásad byla novela
stavebního zákona. Touto novelou byl například
úplně vypuštěn požadavek zpracování konceptu
územního plánu. I o tuto skutečnost byl text
zásad upraven. Dále byla rozšířena možnost
podávání žádostí o dotaci zasláním do datové
schránky kraje a prostřednictvím e-mailu se

zaručeným elektronickým podpisem (čl. 5 zásad).
Aktualizací textu zásad se však vlastní princip
poskytování dotací na pořízení návrhu územního
plánu nemění. Zůstává zachováno i procentní
stanovení výše dotace.
Dotace pro rok 2016 budou tedy přijímány
a poskytovány již dle Zásad č. 05/15 schválených
d ne 12. 5. 2015 z a st upit elst ve m k r aje.
Připomínáme proto obcím kraje, které chtějí
o dotaci na zpracování územního plánu na rok
2016 požádat, že termín pro podávání žádosti
je do 30. září 2015. Za včasně podanou žádost
se považuje i ta žádost, která bude nejpozději
30. září 2015 podána k poštovní přepravě,
odeslána datovou schránkou nebo e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem.
Žádosti o dotaci se předkládají odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
K raje Vysočina v jednom v yhotovení na
předepsaném formuláři a včetně příloh uvedených
v zásadách. Text zásad a potřebné formuláře jsou
obcím k dispozici na odboru územního plánování
a stavebního řádu (L. Ryšavá, kancelář C 1.08, tel.
564 602 270) a dále na webových stránkách kraje
www.kr-vysocina.cz ˃ Téma ˃ Portál územního
plánování a stavebního řádu ˃ Financování ÚPD
a jejich změn ˃ Dotace na pořízení ÚPD nebo
www.kr-vysocina.cz ˃ Téma ˃ Finance ˃ Zásady
zastupitelstva Kraje Vysočina → Rok 2015.
Obce, které obdržely dotaci na pořízení návrhu
územního plánu v letošním roce a doposud
neprovedly její vyúčtování, použijí pro vyúčtování
dotace formulář závěrečné zprávy obsažený
v zásadách č. 05/15 – příloha č. 2.
 Lenka Ryšavá,
odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 270,
e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina zná výsledky třídění odpadů za rok 2014,

zvoní stříbrem

V loňském roce vytřídil každý
obyvatel Kraje Vysočina v průměru
71,8 kilogramů plastu, papíru, skla,
nápojových kartonů a kovů. Za
pozitivními výsledky stojí osvěta
a zahušování sítě sběrných nádob
obcemi, krajem i společností
EKO-KOM, a. s.

V roce 2013 Kraj Vysočina obsadil
mezi kraji pomyslnou pátou příčku,
v roce 2014 už jsme stříbrní!
Oproti roku 2013 se podařilo
zvýšit množství vytříděného
odpadu na jednoho obyvatele
kraje o další dva kilogramy. Jak
vyplývá ze statistik třídění v kraji,

na jednoho obyvatele Kraje
Vysočina připadalo v uplynulém
roce 18 kilogramů vytříděného
papíru, 12,7 kilogramů plastů,
12,5 kilogramů skla a skoro půl
kilogramu nápojových kartonů.
Nejvíce se oby vatelé k raje
zlepšili v třídění papíru, a to
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hned o jeden a půl kilogramu.
Nárůst se ale podařil i u plastů
i v čirém sklu.
„Za kraj nás takové výsledky
velmi těší. Ovšem nejen ty za
rok 2014, ale i zlepšující se
dlouhodobé výsledky třídění.
Vždy ť v roce 2005 činilo
množství papíru, plastů, skla,
nápojových kartonů a kovů
34 k ilog ramů na osobu za
rok. Do loňského roku jsme

roční výtěžnost zvýšili o téměř
38 kilogramů. Je vidět, že se
dlouhodobá práce s veřejností
a technická podpora tříděného
sběru vyplácí,“ popsal srovnání
Zdeněk Chlád.
 Eva Navrátilová,
odbor život n í ho prost ředí
a zemědělství
telefon: 564 602 522,
e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Graf: Třídění v Kraji Vysočina v jednotlivých letech
          (v kg / obyvatel / rok)
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G r a n tov é pro g r a m y K r a j e V ys o č i na
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 12. 5. 2015 vyhlásilo pět nových grantových programův rámci Fondu Vysočiny.
Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem, zaměření, termín podávání žádostí a kontakty na odbory krajského
úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Prevence kriminality 2015 – 1 300 000 Kč – program na
podporu specifických programů prevence kriminality (odbor
sekretariátu hejtmana, Ing. Josef Pokorný, tel.: 564 602 164,
pokorny.josef@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 6. – 17. 7. 2015
Lyžařské běžecké trasy 2015 – 1 100 000 Kč – program
na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na
území Kraje Vysočina (odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Ing. Renata Šimánková, tel.: 564 602 353,
simankova.r@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 15. 6. – 25. 6. 2015
Prodejny regionálních produktů 2015 – 1 000 000 Kč - program
na podporu prodejců v Kraji 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)
Podávání žádostí: 15. 6. – 26. 6. 2015

Inovační vouchery 2015 – 2 000 000 Kč – program na podporu
spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi
za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti (odbor
regionálního rozvoje, Ing. Ivona Hájková, tel.: 564 602 534,
hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 15. 6. – 26. 6. 2015
Investujme v sociálních službách 2015 – 3 000 000 Kč –
program na podporu nutného investičního vybavení či jeho
modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby
(odbor sociálních věcí, Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833,
tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 15. 6. – 30. 6. 2015
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.

Novinky ve Sbírce zákonů
Očkování dětí
V částce 40/2015 Sbírky zákonů
vydané dne 20. 4. 2015 byl
pod č. 97 publikován nález
Ús t av n í h o s o u d u z e d n e
27. ledna 2015, sp. zn. Pl. ÚS
19/14, ve věci návrhu na zrušení
§ 46 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zá konů , ve z něn í
pozdějších předpisů, a § 29 odst.
1 písm. f) zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Ústavní soud zamítl návrh na

zrušení ustanovení § 46 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
a n a z r u š e n í u s t a n ove n í
§ 29 odst. 1 písm. f) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů.
V částce 41/2015 Sbírky zákonů
vydané dne 28. 4. 2015 byl pod
č. 99 publikován nález Ústavního
soudu ze dne 27. ledna 2015, sp.
zn. Pl. ÚS 16/14, ve věci návrhu na
zrušení § 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon).
Ústavní soud zamítl na zrušení
u s t a n ove n í § 5 0 z á k o n a
č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů,
ve slovech „předškolní zařízení
mohou přijmout pouze dítě, které
se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad,

že je proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci“.
Sociální služby
V částce 41/2015 Sbírky zákonů
vydané dne 28. 4. 2015 bylo
pod č. 98 publikováno nařízení
vlády o provedení § 101a zákona
o sociálních službách.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 5. 2015.
Přímé platby zemědělcům
V č á s t c e 47/2015 Sbí r k y
zákonů vydané dne 13. 5. 2015
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bylo pod č. 113 publikováno
nař ízení vlády, k ter ý m se
mění nařízení vlády č. 50/2015
Sb., o stanovení někter ých
podmínek poskytování přímých
plateb zemědělcům a o změně
některých souvisejících nařízení
vlá dy, a d alší souv isející
nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.

nákladů na zpracování nebude
průkaz energetické náročnosti
po písemné dohodě kupujícího
s prodejcem nebo nájemce
s pronajímatelem povinný,
pokud jde o budovu, která
byla vystavěna a poslední větší
změna dokončené budovy na ní
byla provedena před 1. 1. 1947.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2015.

Hospodaření energií
V částce 43/2015 Sbírky zákonů
vydané dne 4. 5. 2015 byl pod
č. 103 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona řeší nedostatky
aplikační praxe ohledně povinností spojených s energetickou
náročností budovy, energetickými specialisty a osobami
oprávněnými provádět instalaci
vybraných zařízení na výrobu
energie z obnovitelných zdrojů.
Vzhledem k nepoměru vypovídající hodnoty a finančních

Zákon o službách
V č á st c e 43/2015 Sbí rk y
zákonů vydané dne 4. 5. 2015
byl pod č. 104 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 67/2013 Sb., k ter ý m se
upravují některé otázky související s poskytováním plnění
spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě
s byty, a zákon č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání
a o v ýkonu st át n í spr áv y
v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona nově upravuje
rozúčtování nákladů na vytápění
a nákladů na společnou přípravu

teplé vody pro dům, snižuje výši
pokuty za prodlení s nepeněžitým plněním, pokud poskytovatel služeb nebo příjemce
služeb nesplní svoji povinnost
ve stanovené lhůtě, ze 100 Kč
za každý den prodlení na 50 Kč.
Zákon dále ruší ustanovení
upravující poplatek z prodlení
z a p r o d le n í s p e n ě ž it ý m
plněním (bude možné uplatnit
pouze úrok z prodlení podle
občanského zákoníku).
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2016.
Posádky lodí a kapitánský slib
V částce 46/2015 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 5. 2015 byla pod
č. 112 publikována vyhláška
o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě,
průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském
slibu.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2015.
Přes hranice s občankou
V částce 40/2015 Sbírky zákonů
vydané dne 20. 4. 2015 bylo
pod č. 96 publikováno sdělení

Ministerstva zahraničních věcí
o zveřejnění seznamu států,
do nichž lze překročit vnější
hranici s občanským průkazem.
V seznamu států, do nichž
lze překročit vnější hranici
s občanským průkazem, jsou
zařazeny Albánská republika,
Bosna a Hercegovina, Černá
Hora, Makedonská republika,
Srbská republika.
Podpora v regionech soudržnosti
V čá st ce 42/2015 Sbí rk y
zákonů vydané dne 30. 4. 2015
bylo pod č. 100 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 596/2006
Sb., k ter ý m se st a nov uje
př ípust ná m í ra veřejné
podpory v regionech soudržnosti České republik y, ve
znění pozdějších předpisů.
Na ř ízen í vlády nabý vá
účinnosti dnem 1. 5. 2015.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Obnova kulturních památek na Vysočině
Kraj Vysočina dlouhodobě pečuje o své kulturní bohatství,
kterým je množství kulturních památek, mimo jiné hradů, zámků,
církevních staveb, domů, kapliček a soch světců pokrývajících
v podstatě celé jeho území. Jedním z důležitých nástrojů podpory
kulturního dědictví je poskytování finančních dotací vlastníkům na
obnovu kulturních památek z rozpočtu Kraje Vysočina prostřednictvím Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina.
Za desetileté období v letech 2004–2014 podpořil Kraj Vysočina
obnovu téměř jednoho tisíce kulturních památek nacházejících se
na území obcí Kraje Vysočina. Celkové náklady na obnovu dosáhly
téměř 522 milionů korun. Opravovaly se nejrůznější kulturní
památky všech jejích vlastníků: církví a církevních společností,
obcí a měst, fyzických a právnických osob. Kraj na obnovu památek
přispěl všem těmto vlastníkům částkou přes 166 milionů korun.
Dalšími více než 80 miliony se na obnově podílely obce, na je-jichž
katastrálních územích se památky nacházejí, jako poskytovatelé
povinné, velice obětavé spoluúčasti obce. Podíl všech vlastníků
činil přes 39 milionů korun. Podrobnější přehled o poskytnutých
finančních prostředcích v letech 2004–2014 ukazuje tabulka.
Podrobný přehled jednotlivých obnov spolu s fotodokumentací
jednotlivých kulturních památek naleznete na www.kr-vysocina.
cz ˃ Téma ˃ Kultura a památky ˃ Památky obnovené s finančním
příspěvkem Kraje Vysočina.

O dotacích pro letošní rok ve výši 13 milionů rozhodovala Rada
Kraje Vysočina dne 31. 3. 2015 a Zastupitelstvo Kraje Vysočina
dne 12. května 2015. Obnoveno bude 77 kulturních památek
s celkovými náklady přes 58 milionů korun, obce přispějí vlastníkům na svých katastrálních územích částkou 5,8 milionu korun
a sami vlastníci vynaloží na obnovu částku přes 32,5 milionů korun.
PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VLOŽENÝCH DO OBNOVY
KULTURNÍCH PAMÁTEK V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2004–2014
Rok
Počet žádostí Celkové náklady Podíl vlastníka
2004
159
56 931 499
25 490 713
2005
160
57 782 454
31 604 424
2006
156
51 900 454
28 525 541
2007
175
65 311 398
37 138 804
2008
156
60 147 186
32 118 087
2009
135
56 091 562
30 184 411
2010
67
33 431 730
18 698 388
2011
55
30 268 949
13 001 855
2012
69
33 942 888
15 892 143
2013
58
36 365 811
18 504 462
2014
79
39 178 823
22 399 743
Celkem
1 269
521 352 754
273 558 571

Podíl obce Dotace kraje
7 333 531
24 107 255
9 154 805
17 023 225
8 309 875
15 065 038
10 776 549
17 396 045
10 458 271
17 570 828
9 416 416
16 490 735
5 643 000
9 090 342
5 051 009
12 216 085
5 552 290
12 498 455
5 343 817
12 517 532
3 779 080
13 000 000
80 818 645 166 975 545

 Jaroslava Panáčková,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 296, e-mail: panackova.j@kr-vysocina.cz
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Kraje Vysočina

K r aj Vy s o č i n a p r oje d n a l
Plá n roz voje vodovodů
a kanalizací Kraje Vysočina
(dále jen „PRVKUK“), který
je významným koncepčním
materiálem v oblasti rozvoje
i n f r a s t r u k t u r y vo d ovo d ů
a kanalizací pro veřejnou
potřebu. Pro jednotlivé obce
n a ú z e m í k r aje ob s a huje
koncepci optimálního řešení
z á sob ová n í pit nou vo dou
a odvádění a čištění odpadních
vod. Materiál pořídil K raj
Vysočina podle požadavků
zákona o vodovodech a kanalizacích pro své území v roce
2004, kdy ho také schválilo
zastupitelstvo kraje. PRVKUK
je mimo jiné podkladem pro
zpracování územně plánovací

dok u ment ace, pro či n nost
vodoprávního i stavebního
úřadu a také pro činnost obce
a rovněž kraje v samostatné
i přenesené působnosti.
„Přes dílčí každoroční aktualizace neodpovídá schválený
PRVKUK současným potřebám,
a proto Kraj Vysočina v roce 2014
započal s jeho komplexní aktualizací. Práce na aktualizaci zajistil
kraj vlastními silami prostřednictvím pracovníků krajského
úřadu, odboru životního prostředí
a zemědělst ví, čím ž došlo
k úspoře nemalých finančních
prost řed k ů,“ uvedl Zdeněk
Chlád, radní Kraje Vysočina pro
oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast
životního prostředí.

Kraj Vysočina v tomto týdnu
projednal návrh komplexní aktualizace PRVKUK s se zástupci
Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, orgány
územního plánování, správci
povodí a vodoprávními úřady.
Před projednáním s dotčenými
orgány byl návrh komplexní
aktualizace tohoto materiálu
projednán s obcemi, vlastníky
a provozovateli vodohospodářské
infrastruktury a jejich oprávněné
připomínky do něj byly zapracovány.
Při zpracování komplexní aktualizace PRVKUK vycházel Kraj
Vysočina ze základního principu
rozvoje vodohospodářské infrastr uktur y ve všech sídlech
regionu z pohledu technicky

i ekonomick y optimálního
řešení bez ohledu na možnosti
a zdroje jejich financování.
„Záměr obce jako investora musí
být v souladu s navrhovaným
řešením uvedeným v PRVKUK,
a to zejména z důvodu možnosti
získání dotace na realizaci stavby
vodovodu nebo kanalizace,“
dodal Zdeněk Chlád.
Po veřejném projednání vlivu
PRVKUK na životní prostředí
a veřejné zdraví bude materiál
předložený ke schválení Zastupitelstvem Kraje Vysočina.
 Martin Drápela,
odbor život n í ho prost ředí
a zemědělství,
telefon: 564 602 207,
e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz

Kraj projednává pravidla

pro tvorbu sítě sociálních služeb
Na Vysočině se v posledních letech investuje do modernizace
sociálních služeb. Kraj Vysočina proto připravuje zásady pro jejich
zařazování do krajské sítě sociálních služeb. „Sociální služby,
které budou zařazeny do sítě, budou moci čerpat peníze z Ministerstva práce a sociálních věcí, případně i z Kraje Vysočina. Celou
krajskou síť sociálních služeb je potřeba udržet v určité kvalitě
a rozsahu,“ řekl krajský radní pro sociální oblast Petr Krčál. Návrh
zásad projednala krajská rada a schvalovat je bude i zastupitelstvo,
které bude mít možnost také služby ze sítě vyřadit, a to pro hrubé
porušení financování, ale třeba i nízkou kvalitu služeb.
Síť sociálních služeb se stala součástí Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb a podkladem pro financování sociálních
služeb nebo jejich rozvoj. Zařazení sociální služby do této sítě
je podmínkou pro financování z prostředků MPSV, případně
z rozpočtu kraje, a do budoucna jím může být podmíněno
i získávání prostředků z EU. Pro poskytovatele sociálních služeb

je tedy zařazení do této sítě životně důležitou podmínkou zajištění
provozu a pro Kraj Vysočina je tato síť nástrojem pro řízení
rozsahu sociálních služeb, který bude financován. Její důležitost
ještě více vzroste v roce 2016, protože na základě sítě sociálních
služeb budou vydávána pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu.
„Z výše uvedených důvodů je nezbytné, aby kraj měl při zařazování
do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina stanovena
jednoznačná pravidla. Po externích konzultacích a opakovaném
projednání v Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky byla
definována také filozofie pravidel pro zařazování do sítě sociálních
služeb,“ uvedl na závěr krajský radní Petr Krčál.
 Ondřej Rázl,
odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 724 650 161, e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
Prohlašování a změny památkových zón
Vláda na svém jednání dne 27. 4. 2015 schválila návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavním cílem novely zákona je doplnit do ustanovení § 6 zákona
o státní památkové péči formu, kterou bude Ministerstvo kultury
zmocněno prohlašovat památkové zóny, a to opatřením obecné
povahy podle části šesté správního řádu.

Současně novela zákona obsahuje přechodné ustanovení stanovující
postup i pro změny všech památkových zón prohlášených
v minulosti prostřednictvím vyhlášek jak Ministerstva kultury,
tak vyhlášek či nařízení krajských národních výborů.
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Do budoucna tedy budou všechny dosavadní právní předpisy,
jimiž byly prohlášeny stávající památkové zóny, měněny formou
opatření obecné povahy.
Důvodem tohoto kroku je zachování kontinuity v prohlašování
dalších území za památkové zóny, přičemž bude možné reagovat
na změny ve stávajících památkových zónách v návaznosti na
změnu stavu poznání kulturních hodnot, pro něž byly prohlášeny,
či způsobu zabezpečení jejich ochrany z hlediska památkové péče.
Ministerstvo kultury v současné době sice připravuje nový zákon
o ochraně památkového fondu, ale jeho projednávání a schválení
si vyžaduje určitý časový prostor a ani nabytí účinnosti se
nepředpokládá bez odpovídající legisvakanční lhůty (nejdříve
v roce 2018). Z tohoto důvodu byla Ministerstvem kultury
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předložena tato stručná novela, neboť je žádoucí uskutečnit
plánované a připravené změny některých stávajících prohlášených
památkových zón, jejichž projednávání se v souvislosti s výše
uvedeným přerušilo, a to i s ohledem na žádosti zástupců dotčených
obcí, kteří se opakovaně obracejí na Ministerstvo kultury.
V době tisku tohoto vydání zpravodaje byl vládní návrh zákona
předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
a rozeslán poslancům dne 30. 4. 2015 jako poslanecký tisk č. 473.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Budoucí krajský rozpočet
pomůže sestavit veřejnost

Do sestavení rozpočtu Kraje
Vysočina pro rok 2016 bude
moci nově zasahovat veřejnost.
V běž né pr a x i mohou do
sestavování rozpočtu vstupovat
především zastupitelé. Projekt
tak zvaného par ticipačního
rozpočtu umožní veřejnosti
vyjadřovat se ke k rajským
prioritám už při přípravě. Pro
administraci připomínek, pro
hlasování i sdílení návrhů si
k rajští ekonomové v ybrali
elektronickou online službu
s názvem Váš názor a Facebook.
Ta t o slu ž b a je p r a k t ick y
beznákladová a nebude ani
do budoucna generovat žádné
ná k la dy, protože v y u ž ívá
sofwarové prostředky, kterými
Kraj Vysočina již dnes disponuje.
Prost řed n ict ví m i nter net u
kraj komunikoval s veřejností
roz p o čt ové z álež it ost i u ž
v minulosti, v případě diskuze
nad roz počtem rok u 2016
bude maximálně zohledněna
přehlednost a srozumitelnost,

kraj bude hledat odpovědi na
jednoduché otázky.“ Svým
hlasováním a připomínkami
už ve stadiu tvorby rozpočtu
se budou občané kraje moci
aktivně vyjádřit k prioritám
rozpočtu, kterým by se měl Kraj
Vysočina v roce 2015 věnovat,
a vznést konkrétní podnět,“
vysvětluje náměstek hejtmana
K raje Vysočina pro oblast
financí a grantové politiky
Vladimír Novotný (ČSSD).
Zpřístupnění online služby
se předpokládá v polovině
letošního roku.
Tato veřejná diskuze projde
p o s o u z e n í m p ř ija t el n o s t i
z hlediska celkových nákladů,
doby f yzické realizace
a porovnáním s legislativou.
Vhodné návrhy budou
zapracovány do rozpočtu.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Anketa Skutek roku 2014 zná své vítěze
Anketu Skutek roku vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina v roce
2015 už pošesté. Veřejnost v ní měla možnost nominovat aktivity,
které v roce 2014 nejvíce přispěly k rozvoji regionu. O počinech
fyzických osob hlasovala během března široká veřejnost, zatímco
vítězné projekty právnických osob vybrala odborná porota.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 28. 5. 2015 na Zámku
Valeč.
Výsledky ankety Skutek roku 2014 – kategorie Fyzické osoby:
Sociálně-zdravotní oblast

Pavla Teznerová – Dobrovolnická činnost v Dětském domově
v Nové Vsi u Chotěboře
Oblast životní prostředí
František Doležal – Vybudování vodních nádrží a sádek
v Domamili z vlastních zdrojů
Oblast volný čas dětí a mládeže
Lenka Hájková – Vedení Mateřského cent ra A ndílci
Hrotovice a realizace projektu Napříč generacemi společnými
akcemi
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Oblast poradenství, osvěta a vzdělávání
Zdeněk Martínek – Poradenská péče o znevýhodněné děti a děti
cizinců v Kraji Vysočina, vedení vydání publikace Mám ve třídě cizince
Výsledky ankety Skutek roku 2014 – kategorie Právnické osoby
Sociálně-zdravotní oblast
ŽIVOT 90 – Jihlava
Terénní sociální služba tísňové péče
Ekonomická oblast
Sdružení na podporu mezinárodního přátelství Slunce, o. s.
Organizování blešího trhu
Oblast sídel, staveb a bydlení
Chaloupky, o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

Založení centra pro zahradní terapii – Baliny
Oblast životního prostředí
ZO ČSOP MARGARITA
Péče o národní přírodní rezervaci Hojkovské rašeliniště
Oblast vzdělávání
Státní okresní archiv Pelhřimov, Gymnázium dr. A. Hrdličky,
Humpolec
Projekt Kronika Jana Kamarýta a jeho pokračovatelů
 Marešová Dita,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 531,
e-mail: maresova.d@kr-vysocina.cz

Anketa Zlatá jeřabina 2014 zná své vítěze
Letošní jedenáctý ročník ankety
Zlatá jeřabina – Cena Kraje
Vysočina za kulturní počin roku
2014 opět přispěl k propagaci
kultury a kulturního dědictví
a p ř e d s t av i l r oz m a n it o s t

kulturních akcí, které Vysočina
nabídla v uplynulém roce svým
příznivcům. Do ankety Zlatá
jeřabina 2014 bylo v době
od 1. března do 31. března
zasláno 7 406 hlasů, z toho

3 759 pro kategorii Kulturní
aktivita a 3 647 pro kategorii
Pé če o k u lt u r n í děd ict v í.
Tři kulturní počiny v každé
kategorii s největším počtem
hlasů získaly rozhodnutím Rady

Kraje Vysočina finanční dar
v celkové hodnotě 120 000 Kč.
O udělení Cen Kraje Vysočina
za kulturní počin roku 2014
rozhodlo Zastupitelstvo Kraje
Vysočina dne 12. května 2015.

Výsledky ankety Zlatá jeřabina 2014
Kategorie: Kulturní aktivita
1. místo: Bermudský poetický trojúhelník nad Vysočinou / Kraj
Vysočina
2. místo: Otevřeno Jimramov 2014 / Jimramov
3. místo: Širák s rádiem Samson – XI. ročník Trampského širáku
/ Hanesův mlýn – Štoky

3. místo: Nové Město na Moravě / Obnova vč. restaurování interiéru
domu č. p. 119 (U Salvátora)

Kategorie: Péče o kulturní dědictví
1. místo: Myslibořice / Celková obnova mansardové střechy zámku
2. místo: Nová Říše / Oprava a oživení novoříšské křížové cesty

 Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

Ocenění vítězům jedenáctého ročníku ankety Zlatá jeřabina –
Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014 byla předána
28. května 2015 na Zámku Valeč.

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2015 konaného dne 12. 5. 2015
Usnesení 0177/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0178/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0179/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o ručení dle materiálu ZK-03-2015-04, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč,
příspěvkové organizace, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0180/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-201505, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0181/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární
ochrany obcí v roce 2015 dle materiálu ZK-03-2015-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0182/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny

číslo 6/2015

ZPRAVODAJ

hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle
ZK-03-2015-07, př. 1.
odpovědnost: ředitele krajského úřadu, termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 2, zdrželo se 9.
Usnesení 0183/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere
na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje
Vysočina za období leden–březen 2015 dle materiálu ZK-032015-08, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 31. května 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0184/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014
do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-032015-09, př. 1, rozhoduje * poskytnout: - finanční dar Vysoké
škole polytechnické Jihlava, IČ: 71226401, ve výši 2 000 000 Kč
dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 2, - dotaci Tělovýchovné
jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o. s., IČ: 00529672, ve výši
3 400 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 3upr1, - finanční
dar Klubu rychlobruslařských sportů, IČ: 48135551, ve výši
500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 4, - finanční dar
Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČ: 72052147, ve
výši 2 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 5, - dotaci
Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, (pro Oblastní charitu
Třebíč) ve výši 5 000 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př.
6 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-03-201509, př. 3upr1, a ZK-03-2015-09, př. 6.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže
a sportu, odbor sekretariátu hejtmana, odbor sociálních věcí,
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0185/03/2015/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: OSH, termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0186/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavř ít Smlouv u č. 566S/2015 o posky t nutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2015 za podmínek v ní uvedených dle materiálu ZK-032015-11, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0187/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uhradit částku ve výši 25 591 849,15 Kč dle materiálu ZK-032015-12, př. 1, schvaluje * rozpočtové opatření na kapitole
Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 5.
stavba, související s vratkou části dotace ve výši 5 945 983,80 Kč
do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
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dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1 * rozpočtové opatření na
kapitole Evropské projekty, zvláštní účet III/03810 Hesov –
mosty ev. č. 03810 – 006, 007, 008, související s vratkou části
dotace ve výši 4 692 838,16 Kč do rozpočtu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-03-201512, př. 1 * rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty,
zvláštní účet II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, související
s vratkou části dotace ve výši 14 953 027,19 Kč do rozpočtu
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu
ZK-03-2015-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 20. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0188/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a obcí Počítky dle materiálu ZK-03-2015-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0189/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí
Nová Buková na straně budoucího obdarovaného smlouvu
o budoucí darovací smlouvě na části pozemku par. č. 433/8 v k. ú.
a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Nová Buková.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0190/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1520/8 – ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 53 m 2 a par. č. 1520/9 – ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 114 m 2 oddělené geometrickým plánem č. 36976/2014 z pozemku par. č. 1520/1, pozemky par. č. 1509/64
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m 2, par. č. 1509/65
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 107 m 2, par. č. 1509/66
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 463 m 2 a par. č. 1509/67
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m 2 oddělené dle
geometrického plánu č. 368-76/2014 z pozemků par. č. 1509/37
a par. č. 1509/45 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Obce Netín, schvaluje dodatek č. 1260 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2015-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0191/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem díl „b“ o výměře 42 m 2, díl „c“ o výměře 6 m 2, díl
„g“ o výměře 16 m 2, díl „k“ o výměře 42 m 2, díl „s“ o výměře
1 m 2, díl „e“ o výměře 6 m 2, díl „m“ o výměře 2 m 2 a díl „t“
o výměře 20 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2816-215/2014
z pozemků par. č. 3408/6 a par. č. 3432/25 v k. ú. a obci Nové
Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Města Nové Město na Moravě, schvaluje dodatek č. 1261
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0192/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1675/3 – ost. plocha, silnice,
o výměře 230 m 2 v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou, obec
Nová Ves u Světlé z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Nová Ves u Světlé, schvaluje dodatek č. 1262 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-03-2015-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0193/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemek par. č. 4491/5 ostatní plocha, silnice
o výměře 30 m 2 v k. ú. a obci Chotěboř a pozemek par. č. 1458/46
ostatní plocha, silnice o výměře 153 m 2 v k. ú. a obci Horní
Paseka z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro
Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19,
501 68 Hradec Králové, do vlastnictví Kraje Vysočina za
celkovou kupní cenu 11 400 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu
ZK-03-2015-18, př. 1, schvaluje dodatek č. 1263 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2015-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0194/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 79-695/2011,
85-1295/2012 a 78-1316/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů
v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 1, tab. 1, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Rybníček * nabýt darem
nově oddělený pozemek dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček
u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 1, tab. 2,
z vlastnictví Obce Rybníček do vlastnictví Kraje Vysočina *
úplatně nabýt nově oddělený pozemky dle GP č. 79-695/2011 pro
k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 2,
z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí
do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši
50 Kč/m 2 * bezúplatně nabýt nově oddělený pozemek dle GP
č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu
ZK-03-2015-19, př. 3, z vlastnictví České republiky a příslušnosti
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
IČ: 69797111, do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje *
dodatek č. 1264 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19,
př. 5 * dodatek č. 1265 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032015-19, př. 6 * dodatek č. 1266 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2015-19, př. 7 * dodatek č. 1267 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2015-19, př. 8.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0195/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-032015-20, př. 1, v k. ú. Chlumek z vlastnictví Kraje Vysočina do
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vlastnictví Obce Chlumek * nabýt darem pozemek v rozsahu dle
materiálu ZK-03-2015-20, př. 2, v k. ú. Chlumek z vlastnictví
obce Chlumek do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje *
dodatek č. 1268 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-201520, př. 3 * dodatek č. 1269 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2015-20, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0196/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0358/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 tak,
že materiál ZK-05-2009-49, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-03-2015-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0197/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0028/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 tak,
že materiál ZK-01-2011-26, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-03-2015-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0198/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
z měn it usnesen í 0161/03/20 08/Z K ve z něn í usnesen í
0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0361/05/2009/ZK
a 0512/06/2014/ZK tak, že materiál ZK-03-2008-24, př. 1upr1,
se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0199/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
z měnit usnesení 0336/05/2007/ZK, ve z nění usnesení
0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK,
0361/05/2009/ZK a 0408/05/2011/ZK tak, že materiál ZK-052007-59, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0200/03/2015/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. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0201/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0374/05/2010/ZK ze dne 21. 9. 2010 tak,
že materiál ZK-05-2010-46, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-03-2015-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0202/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0190/03/2010/ZK ze dne 15. 5. 2010 tak,
že materiál ZK-03-2010-32, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-03-2015-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0203/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky st. par. č. 721 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 221 m 2 a st. par. č. 722 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 381 m 2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Města Polná.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. července 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0204/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a Obcí
Střítež na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí
darovací smlouvě na převod silnice III/38511 včetně součástí
a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce
Střítež.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. srpna 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0205/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 1612/2 a par.
č. 1612/4 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z vlastnictví
ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu
a za podmínek dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-30, př. 1,
schvaluje dodatek č. 1271 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2015-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0206/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1391/2 o výměře 39
m2 oddělený z pozemků par. č. 1391/1, par. 1391/2 a par. č. 1391/3,
pozemek par. č. 1391/4 o výměře 39 m 2 oddělený z pozemku
par. č. 1391/4 a pozemek par. č. 1391/9 o výměře 39 m2 oddělený
z pozemku par. č. 1391/9 dle geometrického plánu č. 220-109/2013
v katastrálním území Střížov, pozemek par. č. 802/26 o výměře 1 m2
oddělený z pozemku par. č. 802/26, pozemek par. č. 802/27 o výměře
10 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/22 a pozemek par. č. 802/28
o výměře 30 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/23 dle geometrického
plánu č. 95‑109/2013 v katastrálním území Komárovice u Jihlavy
a stavbu nově vybudovaných nástupišť autobusových zastávek
v ceně 128 090,79 Kč včetně DPH z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Města Brtnice, schvaluje dodatek č. 1272 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2015-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0207/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem: * úseky silnice III/15226 v rozsahu od křižovatky
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se silnicí II/152 po křižovatku se silnicí III/15225 a od
křižovatky se silnicí III/15116 po křižovatku se silnicí III/15115,
tj. staničení km 0,000–3,483 a 3,926–6,610 se všemi součástmi
a příslušenstvím * pozemky par. č. 4214/10 – ost. plocha, silnice,
o výměře 7 860 m2, par. č. 5194/1 – ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 50 m 2, par. č. 4214/1 – ost. plocha, silnice, o výměře
20 712 m 2 , par. č. 4219/2 – ost. plocha, silnice, o výměře
10 434 m 2, nově oddělený pozemek par. č. 4157/14 – ost. plocha,
silnice, o výměře 10 391 m 2, oddělený dle GP č. 2635-7347/2015
z pozemku par. č. 4157/6 vše v k. ú. a obci Moravské Budějovice
* pozemky par. č. 1434 – ost. plocha, silnice, o výměře 1 039 m 2
a par. č. 1480 – ost. plocha, silnice, o výměře 15 700 m 2 oba
v k. ú. Vranín a obci Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Města Moravské Budějovice, schvaluje
dodatek č. 1273 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-201532, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0208/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 791/4 ostatní plocha, ostatní
komu n i kace, o v ý měře 711 m 2 a pozemek vedený ve
zjednodušené evidenci par. č. PK 791/1, díl 2, o výměře 5 814 m 2
v k. ú. Přáslavice a obci Samšín z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Obce Samšín, schvaluje Dodatek č. 1274 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2015-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0209/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatně pozemky par. č. 4271/12 – vodní plocha,
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 42 m 2
a par. č. 4271/14 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené
nebo upravené, o výměře 69 m 2 v k. ú. Telč z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje
Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0210/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem dle geometrického plánu č. 264-55/2014 nově
utvořené díly „a“ o výměře 155 m 2, „b“ o výměře 153 m 2 a „c“
o výměře 262 m 2 oddělené z pozemku par. č. 1268 v k. ú. a obci
Číhošť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Číhošť,
schvaluje Dodatek č. 1275 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2015-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0211/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem dle geometrického plánu č. 295-6301/2014
nově utvořený díl „b“ o výměře 678 m 2 , který byl oddělen
z pozemku par. č. 1458/2 a slučuje se do pozemku par. č. 1442/8,
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vše v k. ú. a obci Číhalín, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Číhalín * nabýt darem dle geometrického plánu
č. 295-6301/2014 nově utvořený díl „d“ o výměře 17 m2, který byl
oddělen z pozemku par. č. 1442/8 a slučuje se do pozemku par.
č. 1458/2, vše v k. ú. a obci Číhalín, z vlastnictví obce Číhalín do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje Dodatek č. 1276 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2015-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0212/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 2488/30 – lesní pozemek o výměře
185 m 2 dle geometrického plánu č. 2059-2/2013 oddělený
z pozemku par. č. 2488/1 a pozemek par. č. 2470 – vodní plocha,
koryto vodního toku umělé, o výměře 316 m 2, oba v k.ú. Velká
Bíteš, z vlastnictví Města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo
náměstí 87, Velká Bíteš, PSČ 595 01, IČ: 00295647, do vlastnictví
Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0213/03/2015/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. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0214/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného ze
služebnosti a Povodím Vltavy, s. p., na straně povinného ze
služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti na část pozemku
par. č. 4965/1 v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
spočívající v právu strpět „Technické vybavení mostu“ a v právu
vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav
„Technického vybavení mostu“ za jednorázovou úhradu
10 000 Kč + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0215/03/2015/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. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0216/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-201541, př. 1, z vlastnictví obce Rozsochatec se sídlem Rozsochatec
97, IČ: 00295647, do vlastnictví Kraje Vysočina * převést
darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-41, př. 2.,
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z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Rozsochatec se
sídlem Rozsochatec 97, IČ: 00295647, schvaluje dodatek č. 1279
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-41, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0217/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2015-42,
př. 1, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit
s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0218/03/2015/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. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0219/03/2015/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. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0220/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem silnici III/41014 o celkové délce 1,409 km včetně
součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1301/1 – ost. plocha,
silnice, o výměře 13 249 m2 v k. ú. Louka u Jemnice z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Města Jemnice, schvaluje
dodatek č. 1280 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny dle materiálu ZK-03-2015-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0221/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
vydat prohlášení v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-46, př. 1,
v souvislosti s přípravou převodu pozemku par. č. 1641/32 –
ostatní plocha, silnice o výměře 7 m 2 v k. ú. Luka nad Jihlavou
z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem
státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, do
vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0222/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce
a Městem Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká
Bíteš, 595 01, IČ: 00295647, na straně budoucího obdarovaného
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smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nemovitosti v rozsahu
dle materiálu ZK-03-2015-48, př. 1, v k. ú. Velká Bíteš * uzavřít
mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Křoví
se sídlem Křoví 32, Křoví, 594 54, IČ: 00545406, na straně
budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě
na nemovitosti v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-48, př. 2,
v k. ú. Křoví.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0223/03/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0224/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem tyto inženýrské objekty v k. ú. Moravské
Budějovice: * Vodovodní přípojka v délce 61,75 m na pozemku
par. č. 2087/8 * Pilířek plynoměru na pozemku par. č. 2087/8
* Rozvody N N a chráničky slaboproudu na pozemcích
par. č. 2087/8, par. č. 2087/7 a par. č. 2087/11: - NN od EM pilíře
v délce 70 m, - Chráničky pro semafory HZS v délce 80 m,
- Chránička pro propojení RACKů HZS zakončené šachtou
v délce 4 m, - Chránička pro optiku v délce 34 m z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti
hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina dle
darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0225/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-201551, př. 4, v k. ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Městyse Větrný Jeníkov * nabýt darem pozemek
v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 5, v k. ú. Větrný
Jeníkov z vlastnictví Městyse Větrný Jeníkov do vlastnictví
Kraje Vysočina * převést úplatně pozemek dle materiálu
ZK-03-2015-51, př. 6, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
fyzické osoby za kupní cenu v místě a čase obvyklou 100 Kč/
m 2, schvaluje * dodatek č. 1283 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2015-51, př. 1 * dodatek č. 1284 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2015-51, př. 2 * dodatek č. 1285 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0226/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem silnici III/34523 o celkové délce 0,666 km
včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 2176/1 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře 6 245 m 2 v k. ú. Nová Ves
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u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce
Nová Ves u Chotěboře, schvaluje dodatek č. 1286 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-03-2015-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. srpna 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0227/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a budoucího
oprávněného a Povodím Moravy, s. p., na straně pronajímatele
a budoucího povinného smlouvu nájemní a smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti na část pozemku par. č. 3222/1
o výměře 216 m 2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem dle
smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-53, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0228/03/2015/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. září 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0229/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 411-314/2014
v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře v rozsahu materiálu ZK03-2015-55, př. 1, z vlastnictví Obce Nová Ves u Chotěboře do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1288 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2015-55, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0230/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví
Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-56, př. 1,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0231/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1289 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-201557, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0232/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2015-58,
př. 1, v k. ú. Číměř nad Jihlavou z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Obce Číměř * nabýt darem pozemek dle materiálu
ZK-03-2015-58, př. 2, v k. ú. Číměř nad Jihlavou z vlastnictví
Obce Číměř do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje *
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dodatek č. 1290 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-201558, př. 3 * dodatek č. 1291 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2015-58, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0233/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
dle materiálu ZK-03-2015-59, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: trvale
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0234/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU
2014 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2015-60,
př. 1, a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-201560, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0235/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje –
Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši
dle materiálu ZK-03-2015-61, př. 1, za podmínek uvedených
v materiálu ZK-03-2015-61, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-61, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0236/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-03-2015-62, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se
žadateli dle materiálu ZK-03-2015-62, př. 4 * neposkytnout
dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-032015-62, př. 5.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0237/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového
programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného
vzdělávání v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, v celkové
výši 8 190 928 Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-03-2015-63, př. 2,
a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizují obce, v celkové výši 260 558 Kč dle
tabulky 2 materiálu ZK-03-2015-63, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický
odbor, termín: květen 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0238/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů
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na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-032015-64, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK03-2015-64, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický
odbor, termín: květen 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0239/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence
Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
ve výši 1 927 400 Kč a přidělení účelových prostředků
Gymnáziu Jihlava ve výši 2 512 000 Kč na rok 2015 na realizaci
Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na
školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický
odbor, termín: květen 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0240/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419
– Ostatní tělovýchovná činnost, členům Všesportovního kolegia
Kraje Vysočina na činnost v roce 2015 v celkové výši 3 587 557
Kč dle materiálu ZK-03-2015-66, př. 4 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-66, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický
odbor, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0241/03/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014
– Excelence středních škol 2014 v celkové výši 879 582 Kč
organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2015-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický
odbor, termín: květen 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0242/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-03-2015-68, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle
materiálu ZK-03-2015-68, př. 3 * neposkytnout dotaci subjektům
na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2015-68, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín:
31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0243/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-03-2015-69, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům na
projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2015-69, př. 2 * uzavřít
veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-69, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín:
31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0244/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských
zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu
ZK-03-2015-70, př. 1, kódy 1A, 1B, 3A.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 5. 2015 odeslat příslušnému
správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0245/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský
domov, Nová Ves u Chotěboře 1, dle materiálu ZK-03-2015-71,
př. 1 * Dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Dětský domov, Senožaty 199 dle materiálu ZK-03-2015-71, př.
2 * Dodatek č. 26 Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu ZK-032015-71, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 1. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0246/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost,
o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku
150 000 Kč, rozhoduje * poskytnout dotaci ve výši 450 000 Kč
HC Dukla Jihlava, s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava,
IČ: 25514750 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-03-2015-72, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0247/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části
rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 – Splátky půjčených
prostředků od příspěvkových organizací o částku 297 868,13 Kč
v souvislosti s vratkou první splátky zápůjčky poskytnuté na
předfinancování projektu Zkvalitnění on-line komunikace
a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina a převedení
této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, termín: 30. 05. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0248/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování
a obnova kulturních památek, v souladu se zásadami žadatelům
uvedený m v mater iálu ZK- 03-2015-75, př. 1 * uzav ř ít
veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-201575, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0249/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
u zav ř ít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o posk y t nutí dotace
FV00972.0031 dle materiálu ZK-03-2015-76, př. 3.
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odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0250/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje
Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014 dle materiálu
ZK-03-2015-77, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0251/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava
a cykloturistika 2015 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-032015-78, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle
materiálu ZK-03-2015-78, př. 3 * neposkytnout dotace v rámci
grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2015
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-78, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0252/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Památkově
chráněná území 2015 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-032015-79, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle
materiálu ZK-03-2015-79, př. 3 * neposkytnout dotaci v rámci
grantového programu Památkově chráněná území 2015 žadateli
uvedenému v materiálu ZK-03-2015-79, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0253/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování
a obnova kulturních památek, v souladu se zásadami žadatelům
uvedeným v materiálu ZK- 03-2015-73, př. 1 * uzav ř ít
veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-201573, př. 3 * neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 –
Zachování a obnova kulturních památek, v souladu se zásadami
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-73, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 2, zdrželi se 2.
Usnesení 0254/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci pro Háta, o. p. s., IČ: 28861094, na zajištění sociální služby
Centrum denních služeb Barborka ve výši 1 564 000 Kč z kapitoly Sociální
věci, § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb, dle materiálu
ZK-03-2015-80, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-03-2015-80, př. 1, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly
Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4356 – Denní stacionáře a centra
denních služeb o částku 1 564 000 Kč při současném snížení § 4399
– Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku
1 564 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0255/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů
v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým
na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015 dle materiálu
ZK-03-2015-81, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0256/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části
rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 – Splátky půjčených
prostředků od příspěvkových organizací o částku 35 177,14 Kč
v souvislosti s přijetím části splátky zápůjčky od Domova
Ždírec, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování
projektu Handicap Fit – zkvalitnění sociálních služeb pro seniory
a handicapované a převedení této částky do Fondu strategických
rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0257/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Standardizace orgánů
sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina v celkové výši max.
2 500 000 Kč na předfinancování projektu, finanční prostředky
budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0258/03/2015/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: OSV, termín: 14. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0259/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora vybraných
sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt
II. v celkové maximální výši 311 587,00 Kč na financování
neuznatelných výdajů projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor,
termín: do 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0260/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské
sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-201595, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0261/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-03-2015-86,
př. 1 * poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-03-2015-86, př. 2 * uzavřít smlouvy o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-03-2015-86, př. 3, bere na vědomí *
přehled neposkytnutých dotací radou kraje subjektům dle ZK03-2015-86, př. 4 * přehled poskytnutých dotací radou kraje
subjektům dle ZK-03-2015-86, př. 5 * přehled uzavřených smluv
o poskytnutí dotace dle ZK-03-2015-86, př. 6.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 31. 05. 2015
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0262/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických
rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 750 000 Kč na zvláštní
účet kraje určený na financování projektu na revitalizace
zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány
pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb
projektu.
odpovědnost: OŽPZ, ORR, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0263/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických
rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 500 000 Kč na
zvláštní účet kraje určený na financování projektu na posílení
biodiverzity s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány
pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb
projektu.
odpovědnost: OŽPZ, ORR, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0264/03/2015/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: OSH, termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0265/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2015 dle
materiálu ZK-03-2015-90, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového
programu PREVENCE KRIMINALITY 2015 ve složení: ODS –
Bohuslava Jílková (JI), Jaroslav Ptáček (ZR), KDU-ČSL – Jaromír
Kalina (JI), Josef Mach (ZR), ČSSD – Jana Svěráková (JI), KSČM
– Marek Nevoral (TR), Karel Hlaváček (JI), Pro Vysočinu – Pavel
Maslák (JI), Petr Novotný (TR), TOP09 a STAN – Martin Sedlák
(HB), Aleš Koutný (ZR) * Jaromíra Pospíchala (ZR, ČSSD)
předsedou řídicího výboru grantového programu PREVENCE
K RIMI NALITY 2015 * garantem grantového programu
PREVENCE KRIMINALITY 2015 odbor sekretariátu hejtmana
a zástupce garanta Josefa Pokorného s právem hlasovacím a Jana
Murárika s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
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odpovědnost: OSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0266/03/2015/ZK Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Lyžařské běžecké trasy 2015 dle materiálu ZK03-2015-91, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Lyžařské běžecké trasy 2015 ve složení: ODS – Jaroslav Vymazal
(JI), KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR), Petr Kesl (PE), ČSSD – Jana
Nováková Hotařová (JI), Petr Piňos (TR), KSČM – Karel Klapač
(ZR), Lubomír Drápela (JI), Pro Vysočinu – Tomáš Kosour (PE),
Pavlína Zábranská (JI), TOP09 a STAN – Ladislav Jirků (JI),
Ladislav Bárta (ZR) * Petra Staňka (ZR, ODS) předsedou řídicího
výboru grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015 *
garantem grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce
garanta Ing. arch. Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Ing.
Renatu Šimánkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 12. 05. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0267/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Investujme v sociálních službách 2015
dle materiálu ZK-03-2015-92, př. 1, jmenuje * řídicí výbor
grantového programu Investujme v sociálních službách 2015
ve složení: ODS – Martina Bártová (TR), Hana Fexová (JI),
KDU-ČSL – Karel Křivánek (JI), ČSSD – Petr Běhunek (JI),
Markéta Krejčíková (HB), KSČM – Věra Buchtová (ZR),
Kamil Vejvoda (ZR), Pro Vysočinu – Pavel Hájek (PE), Zdeňka
Marková (ZR), TOP09 a STAN – Ladislav Bárta (ZR), Michael
Kubík (ZR) * Jana Kasala (PE, KDU-ČSL) předsedou řídicího
výboru grantového programu Investujme v sociálních službách
2015 * garantem grantového programu Investujme v sociálních
službách 2015 odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího
Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesen í 0268/03/2015/ZK – Zast upitelst vo k raje
vyhlašuje grantový program Inovační vouchery 2015 dle
materiálu ZK-03-2015-93, př. 1, jmenuje * řídicí výbor
grantového programu Inovační vouchery 2015 ve složení:
ODS – Jakub John (TR), Roman Křivánek (JI), KDU-ČSL –
Jan Mazanec (PE), Pavel Komín (JI), ČSSD – Zdeněk Chlád
(HB), Karel Pačiska (ZR), KSČM – Pavel Hodač (PE), Pro
Vysočinu – Alena Štěrbová (PE), Tomáš Prchal (JI), TOP09
a STAN – Reda Ifrah (ZR), Martin Sedlák (HB) * Milana
Plodíka (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového
programu Inovační vouchery 2015 * garantem grantového
programu Inovační vouchery 2015 odbor regionálního rozvoje
a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím
a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D., s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0269/03/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Prodejny regionálních produktů 2015
dle materiálu ZK-03-2015-94, př. 1, jmenuje * řídicí výbor
grantového programu Prodejny regionálních produktů 2015 ve
složení: ODS – Zbyněk Stejskal (HB), Rostislav Novák (TR),
KDU-ČSL – Miloš Kvasnička (JI), Jan Mácha (PE), ČSSD
– Pavla Kučerová (PE), Josef Matějek (TR), KSČM – Věra
Buchtová (ZR), Pavel Kalabus (JI), Pro Vysočinu – Simona
Budařová (TR), TOP09 a STAN – Libor Honzárek (HB),
Irini Martakidisová (ZR) * Marii Černou (TR, Pro Vysočinu)
předsedkyní řídicího výboru grantového programu Prodejny
regionálních produktů 2015 * garantem grantového programu
Prodejny regionálních produktů 2015 odbor regionálního rozvoje
a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím
a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D., s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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OKRUŽNÍ JÍZDY Z HAVLÍČKOVA BRODU

Dětský den s ČD
na Vysočině

6. června 2015
JÍZDNÍ ŘÁDY
PARNÍ VLAK

Svezte se s námi parním nebo historickým
motorovým vlakem! Doprovodný program
v rámci projektu „Bezpečná
Vysočina“ proběhne během jízdy
a od 13 do 15 hodin ve stanici
Velké Meziříčí.
Co nás čeká

• ukázky zásahů složek integrovaného
záchranného systému
• hry a zábava pro děti s animátory
a Hit Radiem Vysočina

Havlíčkův Brod
Pohledští Dvořáci
Pohled
Stříbrné Hory
Přibyslav zastávka
Přibyslav
Ronov nad Sázavou
Nížkov
Sázava u Žďáru
Hamry nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Ostrov nad Oslavou
Sklené nad Oslavou
Křižanov
Martinice u Vel. Mez.
Velké Meziříčí
Velké Meziříčí zast.
Rudíkov
Budišov u Třebíče
Studenec
Vladislav zast.
Třebíč
Okříšky
Bransouze
Luka nad Jihlavou
Jihlava
Dobronín
Šlapanov
Havlíčkův Brod

PŘÍJEZD ODJEZD

9:33
9:42
9:46
9:54
10:00
10:04
10:09
10:19
10:32
10:41
11:29
11:52
12:04
12:12
12:23
14:43
15:01
15:12
15:32
15:55
16:10
17:01
17:21
17:38
18:02
18:49
19:03
19:18

9:28
9:34
9:43
9:47
9:55
10:01
10:05
10:10
10:26
10:33
11:15
11:30
11:53
12:06
12:13
14:40
14:44
15:02
15:18
15:45
15:56
16:41
17:08
17:22
17:43
18:35
18:50
19:04

MOTOROVÝ
HISTORICKÝ VLAK

Havlíčkův Brod
Šlapanov
Dobronín
Jihlava
Luka nad Jihlavou
Bransouze
Okříšky
Krahulov
Třebíč
Vladislav zast.
Studenec
Budišov u Třebíče
Rudíkov
Velké Meziříčí zast.
Velké Meziříčí
Martinice u Vel. Mez.
Křižanov
Sklené nad Oslavou
Ostrov nad Oslavou
Žďár nad Sázavou
Hamry nad Sázavou
Sázava u Žďáru
Nížkov
Ronov nad Sázavou
Přibyslav
Přibyslav zastávka
Stříbrné Hory
Pohled
Pohledští Dvořáci
Havlíčkův Brod

PŘÍJEZD ODJEZD

9:38
9:50
10:00
10:33
10:43
11:18
11:32
11:43
12:00
12:10
12:35
12:45
13:01
13:04
15:05
15:11
15:18
15:32
15:41
15:50
15:55
16:00
16:03
16:07
16:10
16:15
16:19
16:24
16:30

9:30
9:42
9:51
10:22
10:34
11:08
11:25
11:35
11:52
12:01
12:25
12:38
12:48
13:02
15:00
15:06
15:12
15:19
15:33
15:46
15:51
15:56
16:01
16:04
16:08
16:11
16:16
16:20
16:25

JÍZDNÉ
• celodenní dospělí 40 Kč
• děti, studenti a důchodci zdarma

Jízdenky lze zakoupit pouze ve vlaku.

INFORMACE

www.cd.cz/zazitky

PARTNER AKCE
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