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Podpora obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích
obcí Kraje Vysočina podél silnic II. a III. tříd. v roce 2012
Údržba travních porostů podél silnic II. a III. tříd v průjezdních úsecích obcí Kraje
Vysočina bude i v roce 2012
finančně podporovaná Krajem
Vysočina. Poskytovaná podpora se řídí Pravidly Rady kraje
Vysočina pro poskytování darů
na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina č. 07/11, schválenými
na jednání rady kraje usnesením č. 0381/09/2011/RK dne

8. 3. 2011. Kraj Vysočina poskytne dar na podporu údržby zeleně každé obci na území
Kraje Vysočina na základě žádosti, zpracované na příslušném formuláři, viz příloha
č. 1 Pravidel. Upozorňujeme,
že součástí žádosti je zároveň
i vyúčtování nákladů vzniklých při údržbě zeleně a závěrečná zpráva. Tuto žádost je
třeba zaslat odboru dopravy
a silničního hospodářství Kraj-

ského úřadu Kraje Vysočina
nejpozději do 20. října 2012.
Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách Kraje
Vysočina > Doprava > Ostatní dokumenty odboru dopravy
a silničního hospodářství.
 Dana Ptáčková, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 191, e-mail:
ptackova.d@kr-vysocina.cz

Kulturní památky na Vysočině

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání
dne 8. listopadu 2011 Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních
památek na území Kraje Vysočina č. 6/11. Cílem těchto zásad je zaměřit se zejména na
průzkumy kulturněhistorických
hodnot a identifikaci poškození a závad konstrukcí movitých
i nemovitých kulturních památek v rámci přípravy žádostí
o dotace na následnou obnovu
památek z prostředků EU, stá-

tu, kraje či dalších dotačních titulů.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování statických posudků,
restaurátorských, stavebně historických, stratigrafických, mykologických, archeologických
a dalších nezbytných průzkumů a výzkumů, které by zajišťovaly hospodárnost, efektivitu
a účelnost následně investovaných finančních prostředků na
zpracování řádné projektové dokumentace, a zejména následnou vlastní obnovu kulturních
památek.

Zásady jsou určeny pro všechny
vlastníky kulturních památek na
území Kraje Vysočina a uzávěrka
přijímání žádosti je 31. března 2012.
Text zásad včetně formuláře žádosti o dotaci a formuláře závěrečné zprávy a vyúčtování je
k dispozici na www.kr-vysocina.
cz > Kultura a památky > Granty a dotace > Památky > Znění dotačních titulů nebo také na
www.kr-vysocina.cz > e-dotace.
 Jaroslava Panáčková, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
telefon: 564 602 296, e-mail:
panackova.j@kr-vysocina.cz
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Evidence o hospodaření v rybníkářství
Podle zákona o rybářství
(č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je rybníkář (vlastník či nájemce rybníka nebo
zvláštního rybochovného zařízení) povinen vést evidenci o hospodaření, o dosaženém
hospodářském výsledku v rybníkářství a o lovu ryb na udici
a předkládat ji nejpozději do 30.
dubna následujícího kalendářního roku příslušnému orgánu státní správy rybářství. V případě,
že se rybník nebo zvláštní rybochovné zařízení nachází na území
Kraje Vysočina, je příslušným orgánem Krajský úřad Kraje Vysočina. Pokud se nachází na území
více krajů, je evidence předkládána Ministerstvu zemědělství.

Evidence spočívá ve vedení
údajů o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku
při použití hromadně účinných
metod lovu a při lovu ryb na
udici. Tyto údaje jsou uvedeny
v příloze č. 1, tabulkách A až
E, vyhlášky k provedení zákona o rybářství (č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů).
Tabulky A až D se předkládají
jen v případě, že rybníkář vyprodukoval a uvedl na trh v kalendářním roce více než 150 ks
ryb lososovitých, popřípadě lipana podhorního, nebo více
než 100 kg ostatních druhů ryb
či vodních organismů. Údaje
v tabulce E se předkládají jen
na vyžádání.

Tabulky lze nalézt na webových stránkách Kraje Vysočina (dokumenty odboru lesního
a vodního hospodářství a zemědělství > Rybářství). Evidence se
předkládá v písemné nebo elektronické podobě ověřené elektronickým podpisem, popřípadě
prostřednictvím datové schránky. V případě nepředložení evidence může být fyzické
osobě uložena pokuta do výše
30 000 Kč, právnické pak do
výše 50 000 Kč.
 Martin Drápela, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 207, e-mail:
drapela.m@kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Jitka Svatošová
telefon: 564 602 328
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@email.cz)
tisk a distribuce:
YASHICA, s. r. o.
Mikuláškova 1, Třebíč
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru.
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Zpravodaj očima čtenářů
Redakce krajského Zpravodaje vyhodnotila průzkum potřeb čtenářů tohoto měsíčníku tak, aby další vydání lépe korespondovala s představou čtenářů a nabídla jim přesně ty informace, které
vyžadují a potřebují ke své práci. Všem respondentům průzkumu
děkujeme za sdílení jejich zkušeností a postřehů, které redakce
shrnula do osmi bodů.
1. Průzkumu se zúčastnilo 47 respondentů, účastníků setkání
krajské samosprávy se starosty obcí Kraje Vysočina, listopad
2011, Třešť.
2. Všichni dotazovaní považují články zveřejňované ve Zpravodaji za srozumitelné, přehledné a přesné.
3. Usnesení z jednání zastupitelstva kraje zveřejňovaná ve Zpravodaji považuje za zbytečné nebo s nimi vůbec nepracuje 49 %
dotázaných. Zhruba 18 % tázaných by přivítalo zásadní komentáře k jednotlivým bodům usnesení.

4. Respondenti schvalují měsíční periodicitu vydávání Zpravodaje, jeho čtenost se pohybuje na hranici až pěti dalších pracovníků na úřadech. Většina uživatelů informace ze Zpravodaje
ještě dále využívá, nikoli však formou zveřejňování na úřední
desce nebo kopírováním.
5. Překvapením pro redakci Zpravodaje je výstup týkající se využití informačních kampaní, a to s ohledem na jejich obec-

nou využitelnost. Připravené informační kampaně na poslední
straně Zpravodaje mohou být odstřiženy a bez větších problémů vyvěšeny na veřejných místech. Občané tak získají další
informace. Respondenti tuto službu využívají ve 47 % procentech. Pro redakci Zpravodaje je to signál k pečlivější volbě témat pro přípravu kampaní s tím, že budou doprovázeny
zdůvodněním a argumentací v textové části Zpravodaje. Také
bude důsledněji dbáno na to, aby se u kampaní objevovala
i elektronická navigace.
6. 80 % tázaných už někdy využilo nebo pravidelně využívá elek-

tronickou podobu krajského Zpravodaje. Překvapivé pak není
zjištění, že téměř 60 % respondentů by dalo přednost elektronickému zasílání Zpravodaje do e-mailu. Tuto službu redakce
Zpravodaje zváží.
7. Na distribuci Zpravodaje nebyla v průzkumu zjištěna žádná
připomínka.
8. Nejpočetněji se průzkumu zúčastnili starostové z okresu Třebíč (56 %). Touto cestou všem, kteří s průzkumem pomohli,
velice děkujeme.
 Redakce Zpravodaje

Čistá Vysočina 2012: zapojte se do úklidu
veřejných prostranství a okolí silnic

V letošním roce se opět můžete
zapojit již do 4. ročníku jarního
úklidu Vysočiny. Hlavní pozornost je letos zaměřena na okolí
silnic na Vysočině a veřejná
prostranství v obcích a městech.
V loňském roce se do akce zapojilo 17 tisíc účastníků a bylo
sebráno 84 tun odpadků. „Akce
probíhá v celém kraji a tradičně
se do ní zapojují obce, neziskové organizace, školy ale i jednotlivci. V loňském roce se přidalo i více menších obcí, které
zajišťují úklid u silnic ve svém
katastru,“ říká Martin Hyský,

radní pro oblast regionálního
rozvoje.
HARMONOGRAM:
Přihlášení probíhalo do
15. 3. 2012 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina
– www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. V případě vážného zájmu
je možné o připojení se k akci informovat i po uzávěrce přihlášek
na níže uvedeném kontaktu.
Úklid probíhá v termínu
13. 4. 2012 – 20. 4. 2012.
Zájemce vyplní krátký dotazník, díky kterému budeme
schopni zajistit dobrou organizaci celé akce.
Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky

(žluté na plasty a modré na
ostatní komunální odpad).
Odpadky se třídí a nechávají se
v zavázaných pytlích vedle komunikací.
Svoz sebraného odpadu u silnic
II. a III. třídy mimo obec zajistí
zdarma Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina; u silnic I. třídy pouze po domluvě
s organizátory akce.
V případě úklidu přímo v obcích a městech budou poskytnuty pouze pytle a účastníci si
musí zajistit odvoz odpadků
s firmou, která v místě provádí
svoz odpadu.
Projekt Čistá Vysočina podpoří také autobusoví dopravci
v Kraji Vysočina, kteří zajišťují

místní spoje. Účastníci budou
moci po předložení průkazu
využít bezplatnou dopravu na
místo sběru odpadků či zpět,
a to v rámci běžné linkové autobusové dopravy (je nutné
dodržovat nástupy a výstupy
účastníků pouze na autobusových zastávkách).
Děkujeme všem, kteří se k nám
připojí a pomohou ke zkrášlení
prostředí, ve kterém společně
žijeme.
 Marta Vencovská, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, 724 650 276,
e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz
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Nezaměstnanost na Vysočině se stále drží nad průměrem ČR
Situace na trhu práce v Kraji Vysočina se stejně jako v celé České
republice zhoršila od listopadu 2008 z důvodu začínající hospodářské krize. Z následujícího grafu, který zobrazuje vývoj míry
nezaměstnanosti za Kraj Vysočina a ČR, lze vyčíst vývoj situace
na trhu práce v jednotlivých měsících let 2010 a 2011. Náš kraj je
výrazněji ovlivněn takzvanou sezonní zaměstnaností, tedy existencí části pracovních míst pouze po určitou část roku. Ta se projevuje výrazným poklesem nezaměstnanosti v jarních měsících,
a naopak jejím nárůstem na podzim. Sezonní nezaměstnanost
úzce souvisí s obory zemědělství a stavebnictví, které jsou v kraji
nadprůměrně zastoupeny. Graf také nabízí porovnání trhu práce
v posledních dvou letech. V roce 2011 je míra nezaměstnanosti
v jednotlivých měsících zhruba o 0,5 p. b. nižší než v předcházejícím roce. Zlepšení je zatím pouze mírné, a krize se tedy bude
zřejmě projevovat ještě řadu měsíců.

8. místo, nejeví se zde nezaměstnanost jako velký problém. Závažnějším problémem však zůstávají výrazné regionální rozdíly.
Nejnižší nezaměstnanost je dlouho ve správních obvodech Pelhřimovska. Spolu se SO ORP Žďár n. S. je zde nezaměstnanost
i pod průměrem ČR.
Vyšší nezaměstnanost je naopak ve východních a okrajových
částech kraje. Vůbec nejhorší situace je ve správních obvodech
okresu Třebíč. Celkem v 7 z 15 správních obvodů na území Kraje Vysočina je míra nezaměstnanosti nad hranicí deseti procent.
Na celém území kraje došlo k mezi ročnímu poklesu nezaměstnanosti, což navazuje na předchozí text. K největšímu poklesu míry
nezaměstnanosti došlo na Světelsku, které se tedy úspěšně vyrovnává se skokovým nárůstem nezaměstnanosti způsobené zrušením sklářské výroby v předcházejícím období.
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Obr. 1: Míra registrované nezaměstnanosti v Kraji Vysočina
a v ČR (2010–2011)
Zdroj dat (oba grafy): Portál zaměstnanosti MPSV
Jelikož v porovnání s ostatními kraji patří Vysočině průměrné

Obr. 2: Míra registrované nezaměstnanosti ve správních obvodech
obcí s rozšířenou působností kraje Vysočina v prosinci 2010 a v prosinci 2011
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, email: molak.m@kr-vysocina.cz

Kraj rozděluje mezi obce 69 milionů korun
Mezi obce s maximálně patnácti sty obyvateli rozdělí Kraj Vysočina v letošním roce více než 69 milionů korun. Oproti loňskému
roku si z Programu obnovy venkova Vysočiny polepší o osm obcí
více. O krajské dotace posilující obecní rozpočty má letos zájem
celkem 648 obcí. Mezi nejčastější aktivity, na které samosprávy
dotace žádají, jsou opravy radnic, opravy chodníků a místních
komunikací a úpravy v kulturních zařízeních
Kraj Vysočina poskytuje tento typ dotace obcím od roku 2004
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Pokud připočteme
k rozděleným prostředkům z minulých let i částku, která se mezi
obce rozdělí v roce 2012, dostaneme sumu přesahující půl miliardy korun. Pro srovnání by se za tuto částku opravilo okolo 80 kilometrů silnic třetích tříd nebo by se za částku vybudoval nový
nemocniční pavilon s kompletním vybavením a zázemím v některém z nemocničních zařízení. „Každý rok žádá o finanční dotace okolo 90 % obcí z celé Vysočiny. Díky prostředkům se obce

mnohdy rozhodnou realizovat činnost, kterou by z důvodu omezeného rozpočtu odložily. Pro rok 2012 je stanovena maximální
výše dotace na 107 tisíc korun, tak aby se uspokojily všechny doručené žádosti,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro
regionální rozvoj. Výjimku z pravidel při stanovení horní hranice dotační částky představují obce, které byly oceněny čestným
uznáním v soutěži Vesnice roku 2011. „Uznání v soutěži nepřináší obci žádný finanční ani hodnotný dar. Na tyto subjekty se proto
vztahuje z pravidel zastupitelstva bonus, který představuje vyplacení celé zažádané částky, maximálně však 140 tisíc korun,“ uzavřel radní Martin Hyský s tím, že se aktuálně jedná o obce Bory,
Mladoňovice a Rynárec.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, mail: vichr.d@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Veřejné zakázky
V částce 21/2012 Sbírky zákonů vydané dne 24. 2. 2012 byl pod
č. 55 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Takzvaná protikorupční velká novela zákona má posílit transparentnost zadávání veřejných zakázek, zefektivnit výběrová řízení
a minimalizovat nedostatky dosud platného znění zákona.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2012 (část 1. 1. 2014).
Finanční správa České republiky
V částce 157/2011 Sbírky zákonů vydané dne 30. 12. 2011 byl pod
č. 456 publikován zákon o Finanční správě České republiky a pod
č. 457 zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.
Zákon pojmenovává finanční správu České republiky jakožto
soustavu správních orgánů pro výkon správy daní. Jako orgány
Finanční správy České republiky se zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady. Změnový
zákon promítá novou strukturu do ostatních právních předpisů.
Zákony nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Finanční úřady v území
V částce 18/2012 Sbírky zákonů vydané dne 15. 2. 2012 byla pod
č. 48 publikována vyhláška o územních pracovištích finančních
úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Zvláštní odborná způsobilost úředníků ÚSC
V částce 16/2012 Sbírky zákonů vydané dne 10. 2. 2012 byla
pod č. 44 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
Novela vyhlášky reaguje na žádost Ministerstva dopravy o doplnění nové správní činnosti „správní rozhodování o registračních
úkonech v oblasti provozu silničních vozidel“ mezi ty, k jejichž
vykonávání je potřebné prokázání zvláštní odborné způsobilosti.
Dále je povinnost zvláštní odborné způsobilosti rozšířena v případě udělování výjimek pro výkon rybářského práva, a to na úroveň pověřených obecních úřadů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2012.
EIA
V částce 14/2012 Sbírky zákonů vydané dne 31. 1. 2012 byl pod
č. 38 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů.
Novela je reakcí na rozhodnutí Evropského soudního dvora z 10. června 2010, kde se za účelem odstranění jakýchkoliv pochybností o použitelnosti přechodných ustanovení zákona
č. 436/2009 Sb. stanoví, že žalobu podle § 23 odst. 10 zákona je

možné podat i v případě, že posuzování vlivů na životní prostředí bylo zahájeno před 11. prosincem 2009, tedy před dnem nabytí účinností zákona č. 436/2009 Sb.Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Uznávání odborné kvalifikace
V částce 20/2012 Sbírky zákonů vydané dne 16. 2. 2012 byl pod
č. 52 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.,
o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků
jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon implementuje směrnici Rady ES o podmínkách pro vstup
a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
Zákon nabývá účinnosti dnem 17. 3. 2012.
Včely a obratlovci versus nebezpečné přípravky
V částce 12/2012 Sbírky zákonů vydané dne 30. 1. 2012 byla
pod č. 33 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.
Novela vyhlášky reaguje na nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS
a 91/414/EHS, zejména v nahrazení institutu registrace přípravků
institutem povolení. Rovněž byly podrobněji upraveny náležitosti oznámení chovatele včel k umístění trvalých nebo přechodných stanovišť, oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo
zvlášť nebezpečného pro suchozemské obratlovce a oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel a místně příslušnému
obecnímu úřadu.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Technické požadavky na stavby
V částce 6/2012 Sbírky zákonů vydané dne 20. 1. 2012 byla
pod č. 20 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Novela transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady
č. 2009/128/ES s cílem zajistit, aby skladovací prostory pro pesticidy určené k profesionálnímu použití byly postaveny tak, aby
nemohlo dojít k samovolnému pronikání závadných látek ohrožujících jakost vod do okolního terénu a podloží. Vyhláška dále
zpřesňuje ustanovení, která se ukázala jako sporná, obtížně vysvětlitelná nebo technicky nepřesně vyjádřená.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2012.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

číslo 3/2012

strana 5

ZPRAVODAJ

Hospodaření Kraje Vysočina skončilo loni přebytkem
758 milionů korun
Účetním přebytkem ve výši 758 211 tisíc korun skončilo loňské
hospodaření Kraje Vysočina. „Po odečtení všech neuplatněných
dotací ze státního rozpočtu a zůstatků evropských projektů, které
pokračují i v letošním roce, stojí krajská samospráva před rozdělením disponibilního zůstatku ve výši 515 milionů korun,“ uvedl
Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí, a dodává, že kraj v posledních letech utrácí skutečně
střídmě, a upozorňuje, že podobně pozitivní výsledek v historii
hospodaření Kraje Vysočina nepamatuje.
Disponibilní zůstatek hospodaření Kraje Vysočina za rok 2011
činí 515 milionu korun. „Krajské zastupitelstvo už rozhodlo, že
jeho část ve výši 213 milionů korun bude použita na úhradu závaz-

ků z minulého roku, 34 milionu korun bylo přesunuto do Fondu
Vysočiny a 250 milionů korun posílí Fond strategických rezerv
za účelem financování evropských projektů. „Nerozdělených zůstává zatím dočasně pouze 19 milionů korun,“ doplňuje Vladimír
Novotný. Podle Vladimíra Novotného stojí za vysokým disponibilním zůstatkem mimo jiné dobře připravený rozpočet a důsledné uplatnění celé řady úsporných opatření. Aktuální hospodaření
Kraje Vysočina proto nebylo v roce 2011 posilováno žádným úvěrem, respektive žádný nový zpoplatněný úvěr nebyl čerpán.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon 724 650 123, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

Hlasování v anketě Zlatá jeřabina 2011
Kraj Vysočina vyhlásil již
8. ročník veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku
2011. Hlasování o Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku probíhá od 5. března
do 13. dubna 2012. Anketa je
tradičně rozdělena do dvou
kategorií: Kulturní aktivita
a Péče o kulturní dědictví. Jejím cílem je poukázat na pes-

trost kulturních aktivit, které
se v průběhu roku 2011 uskutečnily na území našeho kraje. Opomenuty nezůstávají ani
obnovy kulturních památek, na
něž vynakládají jejich vlastníci velké úsilí. První tři vítězné
kulturní počiny v obou kategoriích s nejvyšším počtem hlasů získají spolu s Cenou Kraje
Vysočina i finanční odměnu. Popis jednotlivých počinů

včetně fotografií vystihující atmosféru při akcích a zachycující současný stav památky je
k dispozici na webových stránkách Kraje Vysočina > Kultura a památky. Tam také máte
možnost hlasování přes elektronický formulář nebo můžete
využít hlasování prostřednictvím originálních hlasovacích
lístků z novin Kraj Vysočina.
Slavnostní galavečer, v jehož

rámci budou oceněny první tři
vítězné počiny v každé kategorii, se uskuteční ve čtvrtek 31.
května 2012 v Oblastní galerii
Vysočiny v Jihlavě.
 Iva Doležalová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 260, e-mail:
dolezalova.i@kr-vysocina.cz

Projekt Vzdělávání v eGovermentu kraje Vysočina
Projekt vzdělávání úředníků krajského úřadu a zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajským úřadem v oblasti
eGovermentu se dostává do závěrečné fáze. Cílem projektu byla
oblast eGovermentu, což lze zjednodušeně vyložit jako zavádění
efektivní elektronické komunikace.
První fáze projektu v druhé polovině roku 2009 byla spojena se
zaváděním datových schránek. Jednalo se školení uživatelů elektronicky vedených spisových služeb, včetně použití elektronického podpisu.
Další fáze projektu byla spojena s prohloubením znalostí. Jednalo
se o školení uživatelů CzechPointu, zejména CzechPOINT@office který je rutinně využíván pro vnitřní potřebu úřadu, zejména
při provádění autorizovaných konverzích a výpisech z rejstříků.
Dále byl kladen důraz na výuku a také tvorbu nových kurzů v oblasti kancelářských balíků MS Office v různých jeho verzích a to
i v Open Source variantě Open Office. Snažíme se tak připravit
kurzy pro posluchače atraktivní a zároveň co nejvíce aktuální.

Příspěvkové organizace Kraje Vysočina se mohou v současné
době přihlásit na školení spisové služby, Wordu a Excelu. Zobrazení aktuálních termínů i závazné přihlášení účastníka je možno
provést na adrese https://hd.kr-vysocina.cz/ . Školení budou probíhat až do ukončení projektu, kterým je 31.5. 2012. Podmínky
operačního programu bohužel neumožňují prodloužení projektu.
Projekt Vzdělávání v eGovermentu nebyl určen jen pro kraje, ale
obdobné projekty probíhají i na obcích s rozšířenou působností,
které realizují školení pro obce a příspěvkové organizace z spádové oblasti.
Vzdělávání realizuje odbor informatiky s oddělením hospod.
správy
 Karel Žák, odbor informatiky
telefon: 564 602 309, e-mail: zak.k@kr-vysocina.cz

Tento projekt financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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Co nabídne Krajská digitalizační jednotka nejen obcím
Krajská digitalizační jednotka (KDJ) je pracoviště disponující
moderními digitalizačními stroji a odpovídajícím hardwarovým
a softwarovým vybavením. K dispozici je robotický skener DL
mini-c, který snímá knihy do formátu A3 až rychlostí 1 200 stran
za hodinu při maximálním rozlišení 600 DPI. Druhý skener značky ProServ – ruční se stejným maximálním rozlišením – snímá
papírové předlohy do formátu A0, a protože je vybaven knižní
kolíbkou pro vyrovnávání knih, umí skenovat i knihy do formátu
A2, případně A1.
KDJ Kraje Vysočina prochází v současné době jako první z obdobných center v ČR zkušebním provozem. Připravuje se na digitalizaci druhově širokého množství papírových dokumentů (knihy,
periodika, kroniky měst a obcí, zápisy z obecních a městských zastupitelstev, stavební plány, mapy, fotografie a negativy, listiny,
smlouvy, různé druhy dokumentace, kartoteční lístky…) z fondů
různých institucí na území Kraje Vysočina. Součástí procesu digitalizace je výběr a příprava fyzických dokumentů, pořízení digitálních snímků, jejich ořez a úprava, doplnění metadat – popisných,
administrativních i technických – důležitých pro snadné a přehledné uložení a zpřístupnění digitálních dokumentů.
Důvody k digitalizaci papírových dokumentů jsou ochranné
i praktické – dojde k náhradě ohrožených nebo zanikajících fyzických dokumentů, kterým hrozí nebezpečí poškození či rozpadu
v důsledku jejich stáří či častého používání a k náhradě dokumentů významných svým obsahem či původem pro různé oblasti
(kulturní, sociální, vzdělávací, náboženské, politické…). Zároveň

se tak usnadní přístup k těmto dokumentům, samozřejmě v digitální podobě.
KDJ vznikla a funguje v rámci projektu Digitalizace a ukládání
Kraje Vysočina společně s Krajskou digitální spisovnou (nástroj
pro dlouhodobé uložení úředních dokumentů a spisů) a Krajským
digitálním úložiště (nástroj k ukládání ostatních dat, která potřebují organizace a obce zálohovat na bezpečné místo). Proces digitalizace a ukládání má několik kladných dopadů na veřejnou správu
(dále jen „VS“) – zvýšení elektronizace VS, kvalitnější a rychlejší
získávání podkladů pro rozhodování ve VS, zefektivnění procesů
v prostředí VS, snížení administrativní náročnosti jak ve vztahu
k občanům tak k úředníkům – to vše pak pomůže obcím a organizacím naplnit zásadu „obíhající informace, nikoliv občan“. Dalším
důležitým přínosem procesu digitalizace a ukládání je snadný přístup široké veřejnosti ke kulturnímu dědictví regionu.
Krajská digitalizační jednotka v současné době mapuje regionální
fondy a hledá úřady, organizace a instituce, které mají zájem o digitalizaci dokumentů ze svých fondů za účelem jejich ochrany, uložení a zpřístupnění (za předpokladu dodržení autorského zákona).
V případě vašeho zájmu nás můžete kontaktovat. Krajská digitalizační jednotka, zřízená Krajem Vysočina a Krajskou knihovnou
Vysočiny, sídlí v budově Střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě – kdj@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 882
 Projekt je podpořen Evropskou unií – Evropským fondem pro
regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Vysočina hledá Vesnici roku 2012
Ministerstvo pro místní rozvoj společně s partnery vyhlásilo již 18.
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. V loňském roce
se Vesnicí roku Kraje Vysočina stala obec Domamil. Krajského kola
této soutěže se zúčastnilo celkem 33 obcí,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.
Obce musí podat řádně vyplněnou elektronickou přihlášku včetně povinných příloh a uhradit povinný registrační poplatek, který
je vyhlašovatelem stanoven na 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 na následující adresu: Lucie Vlková,
Centrum pro regionální rozvoj, Novobranská 526/14, 602 00 Brno;
tel.: 542 212 366, e-mail: vlkova@crr.cz.

Podmínky účasti v soutěži i přihláška jsou k dispozici na samostatných webových stránkách této soutěže: www.vesniceroku.cz/
podminky-souteze. V květnu a červnu budou všechny přihlášené
obce hodnoceny v rámci krajských kol, v letních měsících proběhnou krajská slavnostní vyhlášení a na počátku záři proběhne
hodnocení celostátního kola, jehož výsledky budou zveřejněny
v Luhačovicích na dvacátém ročníku Mezinárodního dětského
folklorního festivalu Písní a tancem.
Celostátní vítěz vybraný z krajských vítězů může od Ministerstva pro místní rozvoj čerpat dotaci z Programu obnovy venkova
do výše dvou milionů korun. V pořadí druhá oceněná obec smí
požádat až o 1,9 milionu korun, třetí obec o 1,8 milionu korun
a další krajští vítězové o 1 milion korun. Ostatní obce, oceněné modrou, zelenou nebo bílou stuhou, mohou čerpat maximálně
600 tisíc korun. 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 pro 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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Seminář k problematice elektronické bezpečnosti
Dne 5. dubna 2012 pořádá pracovní skupina pro elektronickou
bezpečnost, která působí již třetím rokem na Krajském úřadě Kraje Vysočina, výroční seminář k problematice elektronické bezpečnosti. Stejný seminář se konal již minulý rok v dubnu.
„Protože akce měla kladný ohlas od účastníků, rozhodli jsme se
ji zopakovat,“ uvedl Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Seminář je určen pro informatiky, zástupce škol, veřejného sektoru a pro všechny ty, kteří mají zájem o problematiku elektronické bezpečnosti. Účastníci
semináře mohou získat informace o aktivitách Kraje Vysočina
v oblasti elektronické bezpečnosti, jako je rozšíření Značky Kraj
Vysočina DOPORUČUJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET, o pro-

běhlé soutěži Víš, co ti hrozí na netu? nebo o projektu Vysočina
Education i-Bezpečná škola. Dále na semináři vystoupí zástupce
Policie ČR s aktuálními informacemi o informační kriminalitě
v Kraji Vysočina. Pracovní skupina také jedná o účasti zástupce Národního bezpečnostního úřadu, který by účastníky seznámil s přípravou plánovaného Zákona o kybernetické bezpečnosti.
Tento seminář je spolufinancován z evropského projektu DE-LAN z programu INTERREG IVC. Zájemci o účast na semináři se mohou registrovat na e-mailu: casarova.l@kr-vysocina.cz.
 Lucie Časarová, odbor informatiky
telefon: 564 602 340, e-mail: casarova.l@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 1/2012 konaného dne 14. 2. 2012
Usnesení 0001/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program
jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0002/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje volí Mgr. Jiřího Kučeru, Mgr.
Bohumila Kovandu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0003/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje; zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé
pololetí roku 2011 dle materiálu ZK-01-2012-02, př. 1; schvaluje navrhovaná
řešení dle materiálu ZK-01-2012-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0004/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0005/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o spolupráci Kraje Vysočina se zahrančními partnery za období od čtvrtého
čtvrtletí 2010 do konce roku 2011 dle materiálu ZK-01-2012-04, př. 1.
odpovědnost: OSH termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0006/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku
50 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, za
účelem poskytnutí půjčky dle materiálu ZK-01-2012-05, př. 1, při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky
Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 50 000 000 Kč; rozhoduje uzavřít
smlouvu o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu
ZK-01-2012-05, př. 1.

odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0007/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje zapojení části
disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2011 v celkové výši 213 024 310 Kč
do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-06, př. 1
■ zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Hotelové školy Třebíč,
IČ: 66610699, o částku 1 000 000 Kč určenou na vybavení rekonstruované školní
kuchyně ■ zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě, IČ: 00094854, o částku 1 500 000 Kč na zajištění projektu
Vysočina fandí kultuře ■ zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz
související s dodávkou, implementací, údržbou a podporou softwarového systému
ERP u: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, IČ: 00090638, o částku
1 026 720 Kč, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace,
IČ: 00842001, o částku 803 520 Kč, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková
organizace, IČ: 00179540, o částku 661 200 Kč, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková
organizace, IČ: 00511951, o částku 670 560 Kč, Nemocnice Třebíč, příspěvková
organizace, IČ: 00839396, o částku 713 520 Kč, Zdravotnické záchranné služby
kraje Vysočina, příspěvková organizace, IČ: 47366630, o částku 752 400 Kč,
Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, IČ: 70520283,
o částku 59 520 Kč, Dětského centra Jihlava, příspěvková organizace,
IČ: 00380695, o částku 69 360 Kč ■ zvýšení závazného ukazatele Investiční
dotace související s dodávkou, implementací, údržbou a podporou softwarového
systému ERP u: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, IČ: 00090638,
o částku 817 200 Kč, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace,
IČ: 00842001, o částku 702 960 Kč, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková
organizace, IČ: 00179540 o částku, 376 200 Kč, Nemocnice Pelhřimov,
příspěvková organizace, IČ: 00511951, o částku 695 760 Kč, Nemocnice Třebíč,
příspěvková organizace, IČ: 00839396, o částku 700 080 Kč, Zdravotnické
záchranné služby kraje Vysočina, příspěvková organizace, IČ: 47366630, o částku
531 960 Kč, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace,
IČ: 70520283, o částku 251 280 Kč; Dětského centra Jihlava, příspěvková
organizace, IČ: 00380695, o částku 254 160 Kč ■ převod finančních prostředků ve
výši 2 350 000 Kč z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina na kapitolu Evropské
projekty na zvláštní účet projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová
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služba ■ zapojení zůstatku účtu ZBÚ – ISNOV ve výši 4 407 520 Kč do rozpočtu
kraje na rok 2012, kapitoly Životní prostředí, na realizaci projektu Integrovaný
systém nakládání s odpady Vysočiny.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor
zdravotnictví termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0008/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis
finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012
dle materiálu ZK-01-2012-07, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0009/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2012-08, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0010/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek
smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR dle materiálu ZK-01-2012-09, př. 1.
odpovědnost: ODSH termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0011/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 713/2 o výměře 107 m2, par. č. 713/3 o výměře 53 m2, par. č. 713/4
o výměře 15 m2, par. č. 746/2 o výměře 17 m2, par. č. 746/4 o výměře 496 m2, par.
č. 749/1 o výměře 116 m2 a par. č. 750 o výměře 239 m2, oddělené geometrickým
plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 713, vše v k. ú. a obci Rácovice
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice ■ nabýt darem pozemek
par. č. 727/8 o výměře 4 m2, oddělený geometrickým plánem č. 79-461/2011
z pozemku par. č. 727/3 v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví obce Rácovice do
vlastnictví Kraje Vysočina; schválit ■ dodatek č. 714 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-012012-10, př. 1 ■ dodatek č. 715 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-10, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0012/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Onšov, ve které se
smluvní strany po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/13030 ze
silniční sítě zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 269/3
o výměře 3 512 m2, pozemku ve zjednodušené evidenci – parcelu původ PK par.
č. 292 o výměře 809 m2, oba v k. ú. Chlovy a obci Onšov a stavby komunikace
na těchto pozemcích postavenou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Onšov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0013/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 954/35 o výměře 2 623 m2 v k. ú. a obci Blatnice z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice; schvaluje dodatek č. 716 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0014/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. par. č. 697/3 o výměře 45 m2 a par. č. 697/4 o výměře 85 m2,
oddělené geometrickým plánem č. 188-137/2011 z pozemku par. č. 697/2 v k.
ú. a obci Bystrá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bystrá; schválit
dodatek č. 717 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0015/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 74/4 o výměře 66 m2, par. č. 74/5 o výměře 68 m2, par. č. 74/6
o výměře 89 m2 a par. č. 74/7 o výměře 130 m2, oddělené geometrickým plánem
č. 0127-20791/2011 z pozemků par. č. 74/3, par. č. 81/1 a par. č. 836/35 v k. ú.
a obci Hojovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice;
schvaluje dodatek č. 718 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-14, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0016/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně
pozemek par. č. st. 185 – zastavěná plocha, vodní dílo, hráz o výměře 126 m2
oddělený geometrickým plánem č. 197-2/2011 z pozemku PK 1620, pozemky
par. č. 1620/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 104 m2 a par. č. 1620/4 – ostatní
plocha, silnice o výměře 187 m2, oddělené geometrickým plánem č. 198-3/2011
z pozemků PK 1620 a PK 1515/1 vše v k. ú. Březské z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Lesního družstva svazu obcí, s. r. o., Březské 46, 595 01 Velká Bíteš,
IČ:63487977, za celkovou cenu 16 680 Kč; schvaluje dodatek č. 719 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2012-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0017/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-16, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví obce Dudín ■ nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-012012-16, př. 2, z vlastnictví obce Dudín do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje
dodatek č. 720 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-16, př. 3 ■ dodatek č. 721
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-01-2012-16, př. 4
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0018/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-17, př. 1, a pozemek par. č. 541/8
v k. ú. Hřiště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav ■ nabýt
darem část pozemku par. č. 124/1 – díl c o výměře 1 m2 oddělený geometrickým
plánem č. 147-1271/2011 a sloučený do pozemku par. č. 552/1 v k. ú. Hřiště
z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje dodatek
č. 722 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2012-17, př. 2 ■ dodatek č. 723 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2012-17, př. 3
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0019/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1027/5 o výměře 726 m2 v k. ú. Klementice a obci Kamenná
a stavbu komunikace na tomto pozemku postavenou z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví obce Kamenná; schvaluje dodatek č. 724 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-012012-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0020/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky dle materiálu ZK-01-2012-20, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Bransouze ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-01-2012-20,
př. 2, z vlastnictví obce Bransouze do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje dodatek
č. 725 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2012-20, př. 3 ■ dodatek č. 726 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2012-20, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0021/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
v rozsahu a za podmínek od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době
uzavření převodních smluv dle materiálu ZK-01-2012-21, př. 1, do vlastnictví
Kraje Vysočina ■ převést pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Dolní Město v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-01-2012-21, př. 2
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0022/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0475/06/2011/ZK tak, že materiál ZK-06-2011-27, př. 1 se nahrazuje materiálem
ZK-01-2012-22, př. 1, a materiál ZK-06-2011-27, př. 2, se nahrazuje materiálem
ZK-01-2012-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0023/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 1810/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130
m2, par. č. 1810/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par.
č. 1810/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3
– vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2
a par. č. 1911/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec
u Jihlavy a obci Kostelec, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Kostelec; schvaluje Dodatek č. 727 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0024/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
dle GP č. 144-177/2011 nově oddělený pozemek par. č. 1047/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 184 m2 a díly „c“+„h“ o výměře 15 m2 a díl
a o výměře 32 m2 v k. ú. a obci Bochovice a dále dle GP č. 91-178/2011 nově
oddělené pozemky par. č. 153/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
106 m2, a par. č. 153/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 500 m2
v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
obce Bochovice ■ nabýt darem dle GP č. 144-177/2011 nově oddělený díl „e“
o výměře 44 m2, díl „p“ o výměře 17 m2 a díly „b“+„d“+„g“ o výměře 51 m2 v k. ú.
a obci Bochovice z vlastnictví obce Bochovice do vlastnictví Kraje Vysočina
■ nabýt dle GP č. 144-177/2011 nově oddělený pozemek par. č. 517/2 o výměře
23 m2 v k. ú. a obci Bochovice ze spoluvlastnictví Ing. Dany Dominové, bytem
Okrajová 1353, 674 01 Třebíč, Horka-Domky, a Ing. Blanky Přibylové, bytem
Hornoměstská 348/5, 594 01 Velké Meziříčí, do vlastnictví Kraje Vysočina za
dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2 ■ nabýt dle GP č. 144-177/2011 nově oddělený
pozemek par. č. 522/12 o výměře 84 m2 v k. ú. a obci Bochovice z vlastnictví
manželů Jiřího Čejky a Heleny Čejkové, bytem Svatoslav 7, 675 06 Benetice, do
vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2 ■ nabýt dle GP
č. 144-177/2011 nově oddělený pozemek par. č. 529/2 o výměře 202 m2 v k. ú.
a obci Bochovice z vlastnictví Marie Vidlákové, bytem Bochovice 28, 675 05
Rudíkov, do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2
■ nabýt dle GP č. 144-177/2011 nově oddělený pozemek par. č. 1079 o výměře
17 m2 v k. ú. a obci Bochovice z vlastnictví Bc. Evy Valíkové, bytem Bochovice
28, 675 05 Rudíkov, do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu
40 Kč/ m2 ■ nabýt dle GP č. 91-178/2011 nově oddělený pozemek par. č. 74/3
o výměře 25 m2 v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice z vlastnictví manželů
Milana Vlacha a Milady Vlachové, bytem Batouchovice 6, 675 05 Rudíkov, do
vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2 ; schvaluje dodatek
č. 728 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2012-24, př. 1 ■ dodatek č. 729 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2012-24, př. 2
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0025/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 910/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci
Krokočín, a to včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Krokočín; schvaluje dodatek č. 730 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-012012-25, př. 1
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0026/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
č. 0498/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011 tak, že text: zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt koupí pozemky par. č. 405/17 – orná půda o výměře 1 614 m2 a par. č. 405/18
– orná půda o výměře 1 395 m2 v k. ú. a obci Cetoraz z vlastnictví obce Cetoraz
do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 664 940 Kč se nahrazuje textem:
zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky par. č. 405/24 – orná půda
o výměře 1 348 m2 a par. č. 405/27 – orná půda o výměře 1 973 m2 v k. ú. a obci
Cetoraz z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu
664 940 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0027/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
pozemky dle materiálu ZK-01-2012-27, př. 1, z vlastnictví obce Nové Syrovice
do vlastnictví Kraje Vysočina ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-012012-27, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice;
schvaluje dodatek č. 732 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-27, př. 3 ■ dodatek
č. 5 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace,
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dle materiálu ZK-01-2012-27, př. 4
odpovědnost: Odbor majetkový termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0028/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pro akci
II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba – křižovatka II/406 a II/602 pozemky za
podmínek dle materiálu ZK-01-2012-28, př. 1, a od vlastníků aktuálně evidovaných
v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0029/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
nově utvořený pozemek par. č. 44/16 – ostatní plocha, silnice o výměře 427 m2,
v k. ú. a obci Polnička, vzniklý dle geometrického plánu č. 906-189/2010 z dílů
„i“ o výměře 76 m2 pozemku 44/1, „l“ o výměře 3 m2 pozemku 44/7, „k“ o výměře
227 m2 pozemku 44/16 o o výměře 121 m2 pozemku 44/17, z vlastnictví obce
Polnička do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: Odbor majetkový termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0030/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
pozemek par. č. 1813/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 60 m2
nově oddělený geometrickým plánem č. 662-9283/2010 z pozemku par. č. 1813
v k. ú. Přibyslavice nad Jihlavou a obci Přibyslavice z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Marie Šulerové, Přibyslavice 195, 675 21 Okříšky, za kupní cenu
4 200 Kč s tím, že kupující uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu ve
výši 6 000 Kč a správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí; schvaluje dodatek č. 733 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0031/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení:
■ 0190/03/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2010-32, př. 1, se ruší pozemek par.
č. 266/3 o výměře 375 m2 v k. ú. Stržanov ■ 0374/05/2010/ZK tak, že v materiálu
ZK-05-2010-46, př. 1, se ruší podíl 1/2 pozemku par. č. 1222/2 o výměře 268 m2
v k. ú. Knínice ■ 0089/02/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2009-25, př. 1, se
ruší pozemky par. č. 863/10 o výměře 213 m2 a par. č. 863/11 o výměře 3076 m2,
oba v k. ú. Světnov ■ 0197/03/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2009-43, př. 1,
se ruší pozemek par. č. 304/13 o výměře 35 m2 v k. ú. Staré Hory ■ 0463/06/2009/
ZK tak, že v materiálu ZK-06-2009-47, př. 1, se ruší pozemek PK par. č. 209/1
o výměře 565 m2 v k. ú. Šimpach
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0032/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemek par. č. 6035/45 – trvalý travní porost o výměře 1 500 m2 oddělený GP
č. 3817-51/2012 z pozemku par. č. 6035/1 (původně par. č. 5999/149) v k. ú. a obci
Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina
s tím, že k tomuto pozemku bude ve prospěch dárce zřízeno předkupní právo
jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí; schvaluje dodatek č. 15
Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, dle
materiálu ZK-01-2012-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0033/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek
par. č. 2480/68 – orná půda o výměře 940 m2 oddělený GP č. 1217-580/2011
z pozemků par. č. 2480/66 a par. č. 2480/67 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina za
dohodnutou kupní cenu 64 830 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0034/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemek par. č. 655/1 o výměře 5 926 m2, který byl oddělen z pozemků vedených
v katastru nemovitostí jako par. č. 655 a par. č. 653/3 a z pozemku vedeného ve
zjednodušené evidenci PK jako par. č. 727 a pozemek par. č. 718/1 o výměře
13 791 m2, který byl oddělen z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par.
č. 718/1 a par. č. 718/2 a z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK jako
par. č. 651/1 na základě geometrických plánů č. 178-140/2011 a č. 182-16/2012
v katastrálním území Chlumětín z vlastnictví obce Chlumětín do vlastnictví Kraje
Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0035/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje schválit dodatek
č. 734 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2012-35, př. 1.
odpovědnost: OM termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0036/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1596/3 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 292 m2 vzniklý dle GP
č. 984-206/2011 z dílu a pozemku par. č. 1585/1 a dílu b pozemku par. č. 1596/1
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou; schvaluje
dodatek 735 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvková
organizace, dle materiálu ZK-01-2012-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0037/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 16
Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, dle
materiálu ZK-01-2012-37, př. 1 ■ dodatek č. 15 Zřizovací listiny Akademie – Vyšší
odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad
Sázavou dle materiálu ZK-01-2012-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0038/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 285 o výměře 392 m2, par. č. 286 o výměře 309 m2, par. č. 737
o výměře 194 m2, par. č. 739 o výměře 167 m2, par. č. 882 o výměře 323 m2 a par.
č. 1165 o výměře 195 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví městyse Nové Veselí; schvaluje dodatek č. 736 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2012-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0039/01/2012/ZK Zastupitelstvo rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu
dle materiálu ZK-01-2012-39, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí
v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/
m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných
silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0040/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje prohlašuje, že pozemky
dle materiálu ZK-01-2012-40, př. 1, požadované k bezúplatnému převodu
z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina, jsou pro činnost škol
a školských zařízení zřízených Krajem Vysočina: Gymnázium Chotěboř, Jiráskova
637, Chotěboř, Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod,
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Školní 764, Humpolec,
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, Havlíčkův
Brod, Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529, Chotěboř, Střední
škola Kamenice nad Lipou, Masarykova 410, Kamenice nad Lipou, Dětský domov,
Budkov 1, zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení
nezbytné a že převod nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu
s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0041/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany, podle
které se Kraj Vysočina zaváže darovat a obec Rouchovany se zaváže přijmout do
svého vlastnictví části pozemků par. č. 1115/1, par. č. 1115/2, par. č. 1115/3, par.
č. 1104/3 a par. č. 1118 v k. ú. a obci Rouchovany určené k zastavění stavebními
objekty realizovanými obcí Rouchovany v rámci akcí Úpravy chodníků trasa
východní Rouchovany.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0042/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt nově
oddělený pozemek par. č. 5159/2 – orná půda o výměře 2 408 m2 oddělený GP č.
399-157/2011 z pozemku par. č. 5159 v k. ú. Pucov z vlastnictví Ivany Rousové,
bytem Okálová 1029, Liberec 30, do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou
kupní cenu 481 600 Kč (200 Kč/m2) ■ uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě
mezi manžely Františkem a Mgr. Alenou Brabcovými, bytem Úvoz č. p. 598,
Okříšky, na straně budoucích prodávajících a Krajem Vysočina na straně budoucího
kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváží, že budoucímu kupujícímu
prodají část pozemku par. č. 677 – orná půda o výměře cca 1 000 m2 za dohodnutou
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kupní cenu 640 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za dohodnutou
kupní cenu do svého vlastnictví koupit ■ uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě
mezi městysem Okříšky na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na
straně budoucího kupujícího, kterou se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu
kupujícímu prodá budovu č. p. 5 stojící na pozemku st. par. č. 269 včetně všech
součástí a příslušenství, pozemek st. par. č. 269 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 254 m2 a část pozemku par. č. 117/21 – ost. plocha, ost. komunikace
za těchto podmínek: kupní cena bude stanovena dohodou, přičemž výchozím
podkladem pro výši kupní ceny bude znalecký posudek o ceně nemovitostí – cena
zjištěná dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, převáděné nemovitosti budou užívány pro
cílovou skupinu: lidé s mentálním a kombinovaným postižením, změna cílové
skupiny klientů (obyvatel nemovitosti) je podmíněna souhlasem městyse Okříšky,
zřízení předkupního práva pro městys Okříšky v případě, že Kraj Vysočina bude
převádět výše uvedené nemovitosti na jiného vlastníka, v převedeném objektu
bude zřízeno jedno odlehčovací lůžko, pokud se po prvním obsazení domácnosti
v rámci transformace v převedeném objektu uvolní místo, bude provozovatel
přednostně přijímat místní zájemce spadající do cílové skupiny zařízení, pokud
kraj v převedeném objektu uvede do provozu denní aktivity nebo pracovní terapii
pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením, budou tyto aktivity otevřené
také klientům z Okříšek a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za výše
uvedených podmínek do svého vlastnictví koupit tak, jak je uvedeno v materiálu
ZK-01-2012-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0043/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finanční
prostředků z Fondu strategických rezerv či z cizích zdrojů ve výši max. 287 500 Kč
(1 € = 25 Kč) na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování
projektu Zásah bez hranic s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně
podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0044/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zpracovanou
Strategii Kraje Vysočina 2020 dle materiálu ZK-01-2012-43, př. 1.
odpovědnost: ORR termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0045/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje Seznam projektů
doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3
■ Seznam projektů nedoporučených k financování dle Tabulky č. 2 materiálu
ZK-01-2012-44, př. 3; rozhoduje poskytnout podporu na projekty uvedené
v Seznamu projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu
ZK-01-2012-44, př. 3, maximálně do výší a za podmínek stanovených
v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3 ■ uzavřít Smlouvy o realizaci
grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Tabulce č. 1
materiálu ZK-01-2012-44, př. 3, dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu
ZK-01-2012-44, př. 4.
odpovědnost: ORR termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0046/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu
o půjčce dle materiálu ZK-01-2012-45, př. 2; schvaluje převod finančních
prostředků ve výši 5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na
rok 2012, kapitoly Regionální rozvoj, § 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje
za účelem poskytnutí půjčky v částce 5 000 000 Kč s určením pro Energetickou
agenturu Vysočiny na předfinancování projektu FUWA – Future of Waste.
odpovědnost: OŽP, ORR termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0047/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2012-46, př. 2.
odpovědnost: ORR termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0048/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje ruší Zásady Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina
Místním akčním skupinám Vysočiny č. 11/10 ze dne 14. 12. 2010.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0049/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u školy a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
označenými v materiálu ZK-01-2012-48, př. 1, kódy 1A, B, C; schvaluje
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Dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Speciálně
pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, dle
materiálu ZK-01-2012-48, př. 2.
odpovědnost: OŠMS termín: do 15. 3. 2012 odeslat příslušnému správnímu
orgánu
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0050/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
označenými v materiálu ZK-01-2012-50, př. 1, kódy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A.
odpovědnost: OŠMS termín: do 15. 3. 2012 odeslat příslušnému správnímu
orgánu
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0051/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3211
– Činnost vysokých škol, o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 2 000 000 Kč; rozhoduje poskytnout dar dle
materiálu ZK-01-2012-49, př. 3.
odpovědnost: OŠMS termín: do 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0052/01/2012/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, Žďár nad
Sázavou, IČ: 70925186, ve výši 250 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek
vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-01-2012-51, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor termín:
30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0053/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci
z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost,
organizacím dle vzorové smlouvy (materiál ZK-01-2012-52, 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,
Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí, IČ: 75070961,
ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené,
Krajskému 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.
odpovědnost: OŠMS. EO termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0054/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení závazného
ukazatele Investiční dotace o částku 2 400 tis. Kč u Střední školy technické
Jihlava, IČ: 13695461, a zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku
2 400 tis. Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov,
IČ: 14450470, na pořízení vybavení pro projekty Moderní měření.
odpovědnost: OŠMS, OE termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0055/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace
obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 – Územní plánování, v celkové výši
5 554 009 Kč na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace dle materiálu
ZK-01-2012-54, př. 1, na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-01-2012-54, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ termín: 10. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0056/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje navýšení rozpočtu
projektu o 0,5 mil. Kč na 74,6 mil. Kč ■ převod finančních prostředků z Fondu
strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1,6 mil. Kč na zvláštní účet
určený na financování projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová
služba s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální
potřeby projektu
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odpovědnost: OI, OE termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0057/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy, o částku
10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
10 000 000 Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na vybavení objektu
přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0058/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 24
Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 1 ■ Dodatek č. 7 Zřizovací listiny
Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-201258, př. 2 ■ Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 3 ■ Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova pro
seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58,
př. 4 ■ Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 5 ■ Dodatek č. 9 Zřizovací listiny
Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 6
■ Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 7 ■ Dodatek č. 5 Zřizovací listiny
Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-012012-58, př. 8
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0059/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov dle materiálu ZK-01-2012-59,
př. 2; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Křižanov v celkové
výši max. 5 500 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu, blíže dle
materiálu ZK-01-2012-59, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etapy
postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, odbor majetkový termín:
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0060/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o realizaci projektu Transformace ÚSP Jinošov dle materiálu ZK-01-2012-60,
př. 1; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Jinošov v celkové výši
max. 17 452 000 Kč na částečnou realizaci projektu. Finance budou uvolňovány
postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0061/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci pro
poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 7 247 000 Kč z rozpočtu Kraje
Vysočina na rok 2012 z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-01-2012-61, př. 1;
schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-01-2012-61, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0062/01/2012/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 dle materiálu ZK-01-2012-62, př. 1 poskytnout dotaci pro Jihlavskou
unii neslyšících na útlum činnosti ve výši 236 800 Kč z kapitoly Sociální věci dle
materiálu ZK-01-2012-62, př. 2
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0063/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o předběžném projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-01-2012-63, př. 1; schvaluje závazek kraje na zabezpečení:
■ předfinancování projektu Vysočina fandí kultuře – propagace do výše 602 353 Kč
(tj. 23 529 euro) předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
■ zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace,
ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 90 353 Kč (tj.
3 529 euro) projektu Vysočina fandí kultuře – propagace z rozpočtu kraje.
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odpovědnost: OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0064/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí realizaci
aktivit v rámci projektu Vysočina fandí kultuře dle materiálu ZK-01-2012-64, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, ředitel Vysočina
Tourism, příspěvkové organizace termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0065/01/2012/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 Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-01-2012-65,
př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0066/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje poměrné
rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2012 dle materiálu
ZK-01-2012-66, př. 2 ■ převod prostředků ve výši 34 000 tis. Kč z disponibilních
prostředků z roku 2011 do Fondu Vysočiny
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0067/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje vzor smlouvy
o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2012-67, př. 1.
odpovědnost: ORR termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0068/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2012 dle materiálu
ZK-01-2012-68, př. 1; jmenuje řídicí výbor grantového programu Environmentální
osvěta – Přírodní zahrady 2012 ve složení: ODS – Pavel Hájek (PE); Rostislav
Novák (TR), KDU-ČSL – Radek Pátek (ZR); Jana Houšková (PE), ČSSD – Zdeněk
Smutný (JI), KSČM – Ladislav Nováček (PE); Karel Baťa (HB) ■ Emila Dračku
(TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Environmentální
osvěta – Přírodní zahrady 2012 ■ garantem grantového programu Environmentální
osvěta – Přírodní zahrady 2012 odbor životního prostředí a zástupce garanta
Ing. Martinu Ferklovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem
poradním; pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0069/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Čistá voda 2012 dle materiálu ZK-01-2012-70, př. 1; jmenuje řídicí výbor
grantového programu Čistá voda 2012 ve složení: ODS – Jan Vošický (HB);
KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB); Vladislav Hynk (JI); ČSSD – Jiří Uchytil
(HB); Miroslav Báňa (ZR); KSČM – Jiří Vlach (JI); Karel Moravec (HB) ■ Iva
Rohovského (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Čistá
voda 2012 ■ garantem grantového programu Čistá voda 2012 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: 31. 12.
2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0070/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Jednorázové akce 2012 dle materiálu ZK-01-2012-71, př. 1; jmenuje řídicí
výbor grantového programu Jednorázové akce 2012 ve složení: ODS – Renata
Feherová (JI); Jan Veselý (TR); KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Jaroslav Hrubý (TR);
ČSSD – Milan Stránský (HB); KSČM – Roman Ondrušek (PE); Kamil Vejvoda
(ZR) ■ Dagmaru Nejedlou (ZR, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového
programu Jednorázové akce 2012 ■ garantem grantového programu Jednorázové
akce 2012 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. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0071/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Sportujeme 2012 dle materiálu ZK-01-2012-72, př. 1; jmenuje řídicí výbor
grantového programu Sportujeme 2012 ve složení: ODS – Pavel Nevrkla (TR)
Karel Kříž (JI), KDU-ČSL – Josef Klement (ZR); Josef Dvořák (ZR); ČSSD – Jiří
Novotný (HB); KSČM – Michal Dlouhý (HB); Josef Číž (TR) ■ Petra Piňose
(TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Jednorázové akce
2012 ■ garantem grantového programu Sportujeme 2012 odbor školství, mládeže
a sportu a zástupce garanta Petra Panovce s právem hlasovacím a Veroniku
Vráblovou s právem poradním; pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0072/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Sportoviště 2012 dle materiálu ZK-01-2012-73, př. 1; jmenuje řídicí výbor
grantového programu Sportoviště 2012 ve složení: ODS – Zbyněk Stejskal (HB);
Milan Šmíd (PE); KDU-ČSL – František Holas (HB); Zdeněk Vlach (ZR); ČSSD –
Vladimír Malý (TR); Miroslav Němec (JI); KSČM – Ladislav Šnely (HB); Milana
Plodíka (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště
2012 ■ garantem grantového programu Sportoviště 2012 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: OŠMS termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0073/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Naše školka 2012 dle materiálu ZK-01-2012-69, př. 1; jmenuje řídicí výbor
grantového programu Naše školka 2012 ve složení: ODS – Petr Šilhart (JI); KDUČSL – Karel Pacal (ZR); Jiří Vondráček (HB); ČSSD – Zdeňka Bečková (PE);
Markéta Pfefferová (HB); KSČM – Pavel Královec (HB); Ladislav Brož (PE);
Jaromíra Brychtu (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu
Naše školka 2012 ■ garantem grantového programu Naše školka 2012 odbor
regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím
a Dušana Vichra s právem poradním; pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.
Usnesení 0074/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu
ZK-01-2012-74, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0075/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle
materiálu ZK-01-2012-75, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje
Vysočina termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0076/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu
ZK-01-2012-76, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0077/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zápisy
o provedení kontroly č. 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011 a 5/2011 předložené
Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2012-77,
př. 1, ZK-01-2012-77, př. 2, ZK-01-2012-77, př. 3, ZK-01-2012-77, př. 4, ZK-012012-77, př. 5.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0078/01/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na
rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-78, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Kraje Vysočina termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

