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Poznatky z následných kontrol hospodaření
příspěvkových organizací kraje
Dne 20. března 2012 projednala Rada Kraje Vysočina
zprávu odboru kontroly krajského úřadu o následných veřejnosprávních
kontrolách
provedených v roce 2011, kterou vzala na vědomí usnesením č. 0544/12/2012/RK.
Ve zprávě je mimo jiné uvedeno, že v roce 2011 vykonali kontrolní pracovníci
oddělení veřejnosprávní kontroly krajského úřadu celkem
49 následných kontrol hospodaření příspěvkových organizací v resortech školství,
zdravotnictví, sociální péče,
dopravy a kultury. Kontroly
byly zaměřeny nejen na standardní ověřování dodržování
zákonů, vyhlášek a pokynů
zřizovatele, ale také na riziková místa v hospodaření or-

ganizací a efektivní, účelný,
a zejména hospodárný výkon
veřejné správy. U vybraných
příspěvkových organizací se
uskutečnily rovněž tematické kontroly se zaměřením na
zásoby, doplňkovou činnost,
nakládání s pohledávkami
a vnitropodnikové účetnictví.
Shrnutí všech nedostatků
zjištěných při následných finančních kontrolách hospodaření
příspěvkových
organizací kraje je zveřejněno
na internetových stránkách
kraje Vysočina v sekci Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor
kontroly.
Zjištěné nedostatky jsou
rozděleny do dvou oblastí. První část uvádí finanční,
provozní, právní a jiná rizi-

ka v hospodaření příspěvkových organizací s veřejnými
prostředky a příklady nehospodárností. Druhá část přehledu shrnuje nedostatky
zjištěné v hospodaření podle
stupně jejich závažnosti s dopady na stavy majetku vykazované v účetních závěrkách
nebo na výsledek hospodaření příspěvkových organizací.
Zmíněna je i řada dalších významných nesprávností bez
vlivu na účetní závěrku a majetek nebo i nesprávností formálního charakteru.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz
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Dotace na ochranu obecního nemovitého
majetku v roce 2012
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
na svém zasedání dne 27. března 2012 schválilo usnesením
číslo 0087/02/2012/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2012 (dále jen
„zásady“).
Na základě těchto zásad mohou obce požádat o poskytnutí dotace na zajištění technické
ochrany nemovitého majetku ve vlastnictví obce (např.
obecního úřadu, školy, požární zbrojnice, knihovny
atd.). Žádosti se předkláda-

jí na předepsaném formuláři.
Termín pro podání žádostí je
stanoven do 30. dubna 2012.
K žádosti musí být přiloženy
listiny prokazující vlastnické či jiné právo k nemovitosti
a podrobný položkový rozpočet projektu.
Dotace činí podle velikosti obce
35–60 % z pořizovací ceny
veškerých nezbytných složek
projektu, a tedy majetku, dokumentace a instalace, včetně
DPH. Obci lze poskytnout dotaci na více projektů současně.
Maximální souhrnná výše dotace poskytnutá jedné obci je
omezena částkou 50 000 Kč.

Podrobné informace jsou
uvedeny v zásadách, jejichž
součástí je i formulář žádosti. Zásady jsou k dispozici
na internetové adrese www.
kr-vysocina.cz > Servis pro
obce > Právní předpisy kraje
> Zásady. V případě dotazů
se obracejte na administrátora projektu Josefa Pokorného.
 Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail:
pokorny.josef@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.
NEPRODEJNÉ
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Nový občanský zákoník od roku 2014
V částce 33/2012 Sbírky zákonů vydané dne 22. 3. 2012 byl
pod č. 89 publikován zákon občanský zákoník.
Současná úprava soukromého práva nevyhovuje dnešním
poměrům, a tím spíše ani poměrům vzniklým v budoucnu.
Dosud platný občanský zákoník neupravuje soukromoprávní vztahy v jejich souhrnu, ale
zaměřuje se především na vztahy majetkové, přičemž rodinné
vztahy upravuje samostatný
zákon o rodině a obchodněprávní závazkové vztahy řeší
obchodní zákoník.

Účelem navrhovaných změn
soukromého práva je tedy
větší ucelenost a systematičnost úpravy soukromoprávních
vztahů, a to včetně zpřesnění a zjednodušení dané úpravy. Nový občanský zákoník
proto klade důraz jak na české
(československé) demokratické právní tradice, tak i na principy a standardy evropského
soukromého práva.
Nový občanský zákoník je rozdělen do pěti částí. První část
se týká právního postavení člověka jako jednotlivce. Druhá
část se věnuje rodinnému právu

– například institutu manželství a práva a povinnosti manželů, rodičů i dětí. Třetí část
stanovuje takzvaná absolutní
majetková práva – vymezuje
držbu, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem, správu cizího majetku
a dědické právo. Čtvrtá část se
týká relativních majetkových
práv a řeší vznik závazků a jejich obsah, zajištění a zánik.
Poslední část kodexu upravuje
ustanovení společná, přechodná
a závěrečná – zejména pravidla
přecházení ze současné právní
úpravy na úpravu novou.

Návazně byly dne 22. 3. 2012 publikovány zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a zákon
č. 91/2012 Sb., o mezinárodním
právu soukromém.
Všechny uvedené zákony nabývají účinnosti dnem 1. 1.
2014.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Zdravotnická reforma právě začíná
Od 1. dubna 2012 vstoupily v účinnost zákony, které přinášejí celou řadu změn ve zdravotnictví. Jedná se zejména o tyto právní
předpisy:
- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který upravuje základní pojmy a obecné podmínky poskytování zdravotní
péče, stanovuje práva a povinnosti pacientů a osob pacientům
blízkých, práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb
a jejich zaměstnanců, vedení zdravotnické dokumentace a postup
při nahlížení do zdravotnické dokumentace, vyřizování stížností
a správní delikty ve zdravotnictví
- zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
stanovuje podmínky pro poskytování některých speciálních zdravotních služeb, kterými jsou asistovaná reprodukce, sterilizace,
kastrace, psychochirurgické výkony, genetická vyšetření, odběry
lidské krve a jejích složek, léčba krví nebo jejími složkami, ověřování nezavedených metod, posudková péče a lékařské posudky,
pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání, lékařské ozáření a ochranné léčení
- zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, který
upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby,
povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti poskytovaných zdravotních služeb a zajištění připravenosti
zdravotnické záchranné služby na mimořádné a krizové situace
Nové zákony přinášejí mimo jiné některá nová práva, ale i povinnosti pacientů i poskytovatelů zdravotních služeb.
Podle zákona o zdravotních službách lze pacientovi poskytnout
zdravotní služby pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, pokud zákon nestanovuje pro určité situace jinak (například
poskytnutí neodkladné péče při bezprostředním ohrožení života
nebo vážném ohrožení zdraví). Z novinek, které právní úprava přináší, lze dále jmenovat například právo pacienta vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, možnost do budoucna vyslovit
souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí (takzvané dříve vyslovené přání), pokud by
se pacient dostal do takového stavu, ve kterém nebude schopen udělit souhlas s poskytováním zdravotních služeb. Nová pravidla jsou

stanovena také pro poskytování péče nezletilým osobám, zejména
požadavek souhlasu obou rodičů (zákonných zástupců) k poskytnutí zdravotních služeb nezletilému pacientovi, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta
nebo kvalitu jeho života. Oproti tomu však zákon stanovuje pacientům i některé povinnosti, například dodržovat léčebný postup, řídit
se vnitřním řádem zdravotnického zařízení a nepožívat během hospitalizace alkohol ani jiné návykové látky.
Všechna zdravotnická zařízení jsou od 1. dubna 2012 považována za poskytovatele zdravotních služeb. Aby se dosavadní soustava zdravotnických zařízení přizpůsobila nové právní úpravě, jsou
nestátní zdravotnická zařízení, kterým bylo v minulosti krajským
nebo okresním úřadem vydáno oprávnění k poskytování zdravotních služeb (takzvaná registrace), povinna požádat o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to do 31. prosince 2012
(takzvaná přeregistrace). Podmínky podání žádosti stanovuje zákon
o zdravotních službách v přechodných ustanoveních. Krajský úřad
Kraje Vysočina zveřejnil na svých webových stránkách www.kr-vysocina.cz > Odbor zdravotnictví > Informace pro veřejnost formuláře, které lze k žádosti o přeregistraci využít. Formuláře nejsou
povinné a jejich účelem je usnadnit žadatelům postup při podání
žádostí. Státní zdravotnická zařízení jsou povinna požádat o nové
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to do 30. června
2012. O tzv. přeregistraci nebo nové oprávnění k poskytování zdravotních služeb jsou zdravotnická zařízení povinna požádat, pokud
budou mít zájem poskytovat zdravotní služby i po uplynutí přechodného období, které u nestátních zdravotnických zařízení činí
36 měsíců od účinnosti zákona a u státních zdravotnických zařízení
12 měsíců od účinnosti zákona.
Výše uvedené zákony jsou volně dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Vzhledem k rozsahu nové právní úpravy a jejím dopadům doporučujeme, aby se zejména poskytovatelé zdravotních služeb s jejím
obsahem podrobně seznámili.
 Jana Plotová, odbor zdravotnictví
telefon: 564 602 451, e-mail: plotova.j@kr-vysocina.cz
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Spolupráce kraje s obcemi na přípravě Integrovaného systému
nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) pokračuje
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
na svém březnovém zasedání
vzalo na vědomí zpracovanou
Dokumentaci ISNOV a vyjádřilo souhlas s pokračováním
prací na projektu ISNOV dle
Dokumentace ISNOV. Projednávání probíhá i v orgánech samosprávy dalších měst a obcí,
které se přihlásily ke smlouvě
o spolupráci.
„Dokumentace ISNOV analyzovala stávající stav systému
nakládání s odpady v kraji, posoudila varianty možného řešení integrovaného systému
nakládání s odpady a doporučila optimální variantu,“ shrnul obsah dokumentace radní
kraje Zdeněk Ryšavý. Zároveň připomněl, že ISNOV preferuje využití odpadů před
jeho odstraněním, zabezpečuje minimální dopady na životní
prostředí a je schopen zajis-

tit plnění politiky odpadového
hospodářství. Komplexně řeší:
- předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním
- maximalizaci třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich
další materiálové využití, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich využití,
energetické využití zbytkového směsného komunálního
odpadu a odpadu podobného
komunálnímu
Na podporu systému nakládání
s bioodpady vyhlásilo zastupitelstvo kraje grantový program
Bioodpady 2012 na spolufinancování nákupu nádob/kompostérů. Uzávěrka příjmu žádostí
končí 27. dubna.
Na podporu třídění využitelných složek komunálních odpadů nyní kraj realizuje v rámci

spolupráce se společností EKO-KOM, a. s., soutěž obcí My třídíme nejlépe 2012 a semináře,
které jsou zaměřené především
na oblasti ekonomiky odpadového hospodářství z pohledu
obcí (aktuální informace o systému EKO-KOM ve vztahu k finančním odměnám pro obce),
na aktuální odpadovou legislativu a další předpokládaný vývoj nakládání s komunálními
odpady kraji.
Termíny konání (semináře jsou
totožné):
TŘEBÍČ, úterý 24. dubna 2012,
čas konání 9.00–11.30 hodin
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, úterý 15. května 2012, čas konání
9.00–11.30 hodin
HAVLÍČKŮV BROD, úterý 15. května 2012, čas konání
13.00–15.30 hodin
PELHŘIMOV, čtvrtek 24. května
2012, čas konání 9.00–11.30 hodin

JIHLAVA, čtvrtek 24. května
2012, čas konání 13.00–15.30
hodin
Účast na semináři v případě
zájmu potvrďte na e-mail organizátorů seminářů seminare@
eu4.cz nebo telefonicky na čísle 774 452 707.
Informace k podání žádosti
o dotaci z GP Bioodpady naleznete na adresách: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/
nebo na www.fondvysociny.cz.
Informace k soutěži obcí jsou
k dispozici u realizátora soutěže Agentury Dobrý den, s. r. o.,
na www.dobryden.cz.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny pro rok 2012
Dotace z krajského Programu obnovy venkova Vysočiny
(dále jen „POVV“) byla letos
přiznána celkem 648 obcím do
1 500 obyvatel. Kraj Vysočina
v rámci POVV rozdělí více než
69 milionů korun. Rozhodlo
o tom Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání v úterý 27. března. Nejvíce žádostí
obce tradičně podaly na opravy místních komunikací (132),
následují opravy budov obecních úřadů (74) a kulturních zařízení (84). Tyto tři typy žádostí
tvoří téměř polovinu všech projektů. Obce ale budou za peníze z tohoto programu opravovat
i mateřské školy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy,
hřbitovy, hasičské zbrojnice,
veřejné osvětlení či chodníky.
Kraj přispívá na projekty
u obcí nad 300 obyvatel až do

poloviny nákladů, u menších
obcí to může být až 60 procent. Maximálně kraj na jeden
projekt přispěje letos částkou 107 tisíc Kč, což je o 4 tisíce Kč méně než v loňském
roce. U obcí oceněných čestným uznáním v soutěži Vesnice roku pak až 140 tisíc Kč.
Dotaci získala každá obec, která předložila žádost. Přehled
schválených dotací je zveřejněn na internetových stránkách
kraje > Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu
> Odbor regionálního rozvoje > Rozvoj a obnova venkova.
Na těchto webových stránkách
je i vyvěšena vzorová smlouva o poskytnutí dotace, která
bude postupně s jednotlivými
obcemi uzavírána, pokud obec
projde takzvanou kontrolou
připravenosti akce.

Kontrola připravenosti akce
je prováděna příslušnou obcí
s rozšířenou působností a je zaměřená na upřesnění rozsahu,
charakteru (investice/neinvestice) a celkových nákladů projektu. Obec musí nejpozději do
konce října 2012 na příslušný
úřad obce s rozšířenou působností předložit tyto doklady:
1) u projektů, kde budou realizovány stavební investice, kopii příslušného povolení
k realizaci stavby dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nebo dle
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, o změně některých zákonů (vodní zákon), a to ve všech
případech včetně dokladu
o nabytí právní moci takového povolení; v případě, že akce

nepodléhá příslušnému povolení k realizaci stavby, doloží
obec čestné prohlášení o této
skutečnosti.
2) podklady k upřesnění výše
celkových nákladů projektu
(smlouvy s dodavateli, faktury,
objednávky, paragony, cenové
nabídky apod.)
Po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace bude podpora následně převedena na účet
obce. Vyzýváme obce, aby
předložení těchto podkladů nenechávaly na poslední možný
termín. Závěrem připomínáme, že vlastní realizace dotovaných projektů musí proběhnout
nejpozději do konce roku 2012.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz
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Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 27. 3. 2012 vyhlásilo osm nových grantových programů z Fondu Vysočiny
zaměřených na nakládání s bioodpadem, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a konkurenceschopnosti malých a středních
podnikatelů, na podporu neprofesionálního umění, rozvoj zážitkové turistiky, na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a rozvoj ICT. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Bioodpady 2012 – 400 000 Kč – program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem (odbor životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522,
navratilova.e@kr-vysocina.cz). Uzávěrka: 27. 04. 2012
Bezpečná silnice 2012 – 4 000 000 Kč – program na podporu zvýšení bezpečnosti
a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina (odbor dopravy
a silničního hospodářství, Ing. Radek Handa, tel.: 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz;
Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz). Uzávěrka: 30. 04. 2012
Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 – 1 000 000 Kč – program na podporu zvýšení bezpečnosti dětí v silničním
provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Martin Petr, tel.: 564 602 412, petr.m@kr-vysocina.cz; Ing. Lucie Skoumalová, tel.: 564 602 245, skoumalova.l@kr-vysocina.cz). Uzávěrka: 30. 04. 2012
Rozvoj podnikatelů 2012 – 10 000 000 Kč – program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor (odbor regionálního rozvoje,
Olga Wiesnerová, tel.: 564 602 534, wiesnerova.o@kr-vysocina.cz). Uzávěrka: 18. 05. 2012
Regionální kultura 2012 – 1 500 000 Kč – program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění (odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz). Uzávěrka:
30. 04. 2012
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 – 2 000 000 Kč – program na podporu rozvoje zážitkové turistiky na
území Kraje Vysočina (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Zdeňka Kasalová, tel.: 564 602 353, kasalova.z@
kr-vysocina.cz). Uzávěrka: 30. 04. 2012
Investujme v sociálních službách 2012 – 2 500 000 Kč – program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních NNO, poskytujících sociální služby (odbor sociálních věcí, Bc. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833,
tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz). Uzávěrka: 30. 04. 2012
Informační a komunikační technologie 2012 – 3 500 000 Kč – program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina (odbor
informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz). Uzávěrka: 01. 05. 2012
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz.

Informace o veřejném projednání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu jako pořizovatel Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, oznámil veřejné projednání návrhu
Aktualizace č. 1 ZÚR KV, které se uskuteční v úterý 29. května
2012 od 10.00 hod. v zasedací místnosti B 3.15 a B 3.16 na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Tento den je posledním dnem, kdy
mohou všichni uplatnit své připomínky, dotčené obce a zástupce
veřejnosti námitky s jejich odůvodněním.
Dokumentace návrhu aktualizace řeší změny oproti původním
zásadám územního rozvoje, a to především v oblasti dopravní
a technické infrastruktury a v oblasti ochrany krajinného rázu.
Jsou zde také zapracovány požadavky vyplývající z Politiky
územního rozvoje ČR 2008, která je nadřazenou dokumentací
zásad územního rozvoje. Principiálně jde o řešení nadmístních
priorit a záměrů. Součástí návrhu aktualizace je vyhodnocení
vlivu navržených změn na udržitelný rozvoj území.

O konání veřejného projednání byly všechny obce kraje i veřejnost informováni prostřednictvím veřejných vyhlášek, které byly
obcím zaslány koncem března se žádostí o zveřejnění této veřejné
vyhlášky na svých úředních deskách, a to včetně elektronických.
Do návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KV je možné nahlédnout do
29. 5. 2012 na odboru územního plánování a stavebního řádu
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dále na webových stránkách
kraje www.kr-vysocina.cz > Téma > Portál územního plánování a stavebního řádu > Oddělení územního plánování > Územně
plánovací dokumentace Kraje Vysočina > Aktualizace č. 1 Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina.
 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 270, e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Přímá volba prezidenta republiky
V částce 28/2012 Sbírky zákonů vydané dne 12. 3. 2012 byl pod
č. 71 publikován ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.
Novela Ústavy inkorporuje přímou volbu prezidenta republiky
a stanovuje podmínky přímé volby.
Ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2012 (část dnem
8. 3. 2013).
Obecní zřízení
V částce 28/2012 Sbírky zákonů vydané dne 12. 3. 2012 byl pod
č. 72 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Technická novela zákona sjednocuje úpravu střetu zájmů členů zastupitelstev obcí i zastupitelstev krajů a zastupitelstva Hl. m. Prahy,
jakož i veřejných funkcionářů spadajících pod působnost zákona
o střetu zájmů. Dále rozšiřuje výčet statutárních měst nově o Prostějov a Jablonec nad Nisou.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Rozpočtová skladba
V částce 38/2012 Sbírky zákonů vydané dne 28. 3. 2012 byla pod
č. 96 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002
Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2012.
Popření otcovství
V částce 31/2012 Sbírky zákonů vydané dne 20. 3. 2012 byl pod
č. 84 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb.,
o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona stanovuje novou lhůtu k popření otcovství, která bude prodloužena na tři roky, a to od narození dítěte. Ústavní
soud zrušil svým nálezem lhůtu šestiměsíční s tím, že porušuje práva otců svou časovou strohostí, během níž je nerealistické
zjistit všechny potřebné skutečnosti. Další změna úpravy nastane
s novým občanským zákoníkem, který počítá se šestiletou lhůtou
na popření.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Převody zemědělských a lesních pozemků
V částce 28/2012 Sbírky zákonů vydané dne 12. 3. 2012 byl pod
č. 74 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb.,
o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani
z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona prohlubuje problematiku navázanou na novelu
devizového zákona, která zrušila zákonné omezení nákupu zemědělské půdy pro cizince; zákon tak bude umožňovat nákup zemědělské půdy občanům členských států EU a EHP.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2012.
Vlastnické vztahy k půdě a jinému zemědělskému majetku
V částce 28/2012 Sbírky zákonů vydané dne 12. 3. 2012 byl pod
č. 75 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona si klade za cíl odstranit aplikační problémy související s uplatňováním nároků na vydání takzvaných náhradních
pozemků oprávněnými osobami, jejich dědici či postupníky, kteří
tyto nároky získali od osob blízkých.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Krizové stavy
V částce 28/2012 Sbírky zákonů vydané dne 12. 3. 2012 byl pod
č. 76 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb.,
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Účelem novely zákona je optimalizace bezpečnostního systému a uvedení předmětné právní úpravy do souladu s krizovým zákonem.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Nový Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina
Kraj Vysočina má nový etický kodex zaměstnanců. K jeho vydání vedla zejména potřeba reagovat na zvyšující se nároky kladené
na výkon veřejné správy jako služby občanům. Dále také potřeba přesněji určit žádoucí způsoby chování a jednání zaměstnanců, a naopak informovat zaměstnance o tom, co je méně vhodné,
čeho by se měli v pracovním i civilním životě vyvarovat. Smyslem kodexu je zdokonalovat firemní kulturu a přispívat k vytváření etického pracovního prostředí.
Dokument rozvíjí a specifikuje hodnoty definované ve vizi Krajského úřadu Kraje Vysočina. Je postaven na třech základních
pilířích. Představuje zaměstnance Kraje Vysočina jako PROFESIONÁLa, INOVÁTORa a HOSPODÁŘe. Není příkazem ani ji-

nak závaznou normou. Jeho respektování je vázáno na svědomí
a profesionální čest člověka – zaměstnance Kraje Vysočina.
Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina je přístupný široké veřejnosti. Jeho stručné a úplné znění lze nalézt na www stránkách
kraje v sekci Krajský úřad.
Nový etický kodex zaměstnanců v praxi nahrazuje předchozí dokument vydaný v roce 2006. Byl vytvořen v rámci projektu realizovaného Krajem Vysočina pod názvem Řízení lidských zdrojů
v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina financovaného
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
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Předávání cen tvůrcům nejlepších webových stránek v kraji
Ve středu 21. 3. 2012 probíhalo v Jihlavě v rámci krajského kola
soutěže Zlatý erb 2012 předávání cen tvůrcům nejlepších webových stránek a elektronických služeb.
Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové
stránky a elektronické služby měst a obcí předali na slavnostním

ceremoniálu zástupci Kraje Vysočina Marie Kružíková, Vladimír Novotný, Zdeněk Ryšavý a Tomáš Škaryd. Vyhlašování se
rovněž zúčastnila zástupkyně ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Eva Janoušková.
Věcné ceny předali zástupci sponzorských firem.

Výsledky krajského kola (podle vyhlašovaných kategorií):
Cena veřejnosti:

Koněšín

www.obeckonesin.cz

Zvláštní kategorie krajských příspěvkových organizací:
1. místo

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

www.nemji.cz

2. místo

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

www.onhb.cz

3. místo

Krajská knihovna Vysočiny

www.kkvysociny.cz

Zvláštní kategorie sborů dobrovolných hasičů:
1. místo

SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek

www.sdhzdar2.eu

2. místo

SDH Nové Město na Moravě

www.sdh.nmnm.cz

3. místo

SDH Vyskytná

www.hasici.vyskytna.cz

Kategorie Nejlepší elektronická služba – postupová:
1. místo

Jihlava: Výběrová řízení

www.jihlava.cz/vyberova-rizeni/p1=49348

2. místo

Okříšky: Váš názor

www.vas-nazor.cz/?oid=4

3. místo

Nové Město na Moravě: Nové Město přepisuje kroniku,
PŘIPOJ SE I TY

http://kronika.nmnm.cz/

Kategorie Nejlepší webová stránka obce – postupová:
1. místo

Dobronín

www.dobronin.cz

2. místo

Koněšín

www.obeckonesin.cz

3. místo

Hluboké

www.hluboke.cz

Kategorie Nejlepší webová stránka města – postupová:
1. místo

Jihlava

www.jihlava.cz

2. místo

Moravské Budějovice

www.mbudejovice.cz

3. místo

Havlíčkův Brod

www.muhb.cz

Všem srdečně blahopřejeme! Vítězové jednotlivých postupových
kategorií se zúčastnili celostátního kola v Hradci Králové.
Zástupci Kraje Vysočina opět bodovali – Jihlava obsadila druhé místo v kategorii Nejlepší webová stránka města a třetí místo
v kategorii Nejlepší elektronická služba. Zvláštní cenu ministra
pro místní rozvoj udělenou ministrem Kamilem Jankovským za
nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách při soutěží Zlatý erb obdržela Třebíč s Turistickým informačním portálem
města Třebíče (www.visittrebic.eu). Děkujeme členům poroty za
úsilí, které hodnocení věnovali, a dále děkujeme sponzorům hodnotných věcných cen, jimiž jsou (řazeno abecedně):
- AutoCont CZ a. s.
- CESNET – ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB
- GEODIS Brno, spol. s r. o.

- GORDIC, spol. s r. o.
- ICZ, a. s.
- IMPROMAT CZ, spol. s r. o.
- OPTOKON, a. s.
- Patrik Ritter
- Požární bezpečnost, s. r. o.
Další podrobnosti, složení poroty a podrobný výpis bodů členů poroty naleznete na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz
v sekci Krajské kolo.
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz
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Návštěvnost v Kraji Vysočina za rok 2011
V roce 2011 se v hromadných ubytovacích zařízeních na Vysočině
(hotely, penziony, atd.) ubytovalo celkem 353 tisíc turistů. Oproti
předchozímu roku to tedy znamená nárůst o 17 tisíc (5,1 %). Na návštěvnosti celé České republiky se Vysočina podílí z pouhých 2,7 %.
Kraj Vysočina rozhodně nepatří k nejvyhledávanějším rekreační oblastem ČR, což však také souvisí se skutečností, že se v kraji nenajdeme významné turistické cíle jako lázně a hory. V mezikrajském
porovnání měly menší návštěvnost pouze kraj Pardubický (303 tisíc
návštěvníků) a Ústecký (320 tisíc). Zcela mimořádné postavení v návštěvnosti má Hlavní město Praha, kam v loňském roce přijelo více
než 5 milionů hostů (podíl na ČR 39,7 %).
Vysočina nepatří k vyhledávaným destinacím pro zahraniční
turisty. V roce 2011 se v kraji ubytovalo 50 tisíc cizinců, a tedy
pouhých 14 % všech návštěvníků, což je nejméně ze všech krajů.
Praha v tomto ohledu hraje ještě dominantnější roli, protože tam
míří 64,9 % zahraničních návštěvníků v ČR.

Ze zahraničních turistů si Vysočinu podobně jako celou ČR nejvíce vybírají obyvatelé zemí EU. Více než čtvrtina cizinců přijíždí ze sousedního Německa, díky poloze kraje pak následují hosté
ze Slovenska (16,7 %) a Rakouska (6,4 %). Z těchto zemí je návštěvnost kraje nadprůměrná, naopak cizinci z Ruska činí pouze
2,5 %, což je výrazně nižší podíl než na úrovni celé ČR (8,3 %).
Z hlediska dlouhodobého byla nejvyšší návštěvnost zaznamenána v roce 2007 (asi 418 tisíc hostů) a poté následoval
propad až do roku 2010. V loňském roce, jak již bylo řečeno,
byl zjištěn mírný nárůst, který by měl dle analytiků pokračovat i v letošním roce.
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, email: molak.m@kr-vysocina.cz

Tab.: Návštěvnost v krajích ČR v roce 2011
Kraj
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Česká republika

Počet hostů 2011
Celkem
Cizinci
5 132 042
682 914
917 071
510 113
721 759
320 020
656 232
829 354
303 059
353 249
1 062 496
385 989
473 768
563 611
12 911 677

4 433 048
164 455
292 833
180 475
490 056
115 955
156 734
220 588
46 154
50 897
409 300
86 423
73 221
111 313
6 831 452

Podíl cizinců
86,4
24,1
31,9
35,4
67,9
36,2
23,9
26,6
15,2
14,4
38,5
22,4
15,5
19,7
52,9

Index 2011/2010
Celkem
108,2
108,2
102,7
105,4
107,7
110,5
103,7
103,1
95,6
105,1
102,0
102,2
102,4
106,9
105,7

Zdroj dat: Cestovní ruch – časové řady, ČSÚ Praha, 2012.

Vysočina fandí kultuře
Vysočina fandí kultuře je projektem Kraje Vysočina, který si klade
za cíl představit a propojit širokou nabídku kulturního dění 2012 na
Vysočině: výstavy, festivaly, koncerty nejrůznějších žánrů a známé
i méně známé umělce. Stěžejní část projektu tvoří prestižní výstava
Zamlčená moderna / Iluze a sny / Středoevropské umění ze sbírky
Patrika Šimona / 1880–1930 v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, která je přístupná od 13. dubna do 7. října 2012 a záštitu nad ní
převzali hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, zemský
hejtman Dolního Rakouska dr. Erwin Pröll, velvyslanec Rakouské republiky dr. Ferdinand Trauttmansdorff a velvyslanec České
republiky v Rakousku RNDr. Jan Koukal. Výstava představí díla
nejvýznamnějších autorů evropské avantgardy, jako jsou Gustav
Klimt, Oskar Kokoschka nebo Alfred Kubin, tvorbu jejich českých

protějšků, mimo jiné díla Františka Kupky, Jaroslava Panušky, ale
i příklady velkého umění českých Němců, jakými byli Richard Teschner, August Brömse a další. S velkým zájmem široké veřejnosti
se jistě setkají i další nosné aktivity projektu jako například Putování Vysočinou v podobě šesti open-air koncertů v pěti městech
Kraje Vysočina, přehlídka folklorních souborů nebo dokumentární film o architektu Josefu Hoffmannovi. Více informací o jednotlivých kulturních akcích probíhajících v rámci projektu „Vysočina
fandí kultuře“ naleznete na www.vysocinafandikulture.cz.
 Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
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Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2012
konaného dne 27. 3. 2012

Usnesení 0079/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program
jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0080/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Jana Karase a JUDr.
Drahoslava Oulehlu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0081/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0082/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0083/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci
požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2012 dle materiálu ZK-022012-04, př. 1 ■ Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím
Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012 dle
materiálu ZK-02-2012-04, př. 2, rozhoduje ■ poskytnout z kapitoly Požární ochrana
a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část: - neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina,
IČ 86553216, ve výši 1 680 000 Kč dle materiálu ZK-02-2012-04, př. 3, - neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 184 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti
jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje
Vysočina dle materiálu ZK-02-2012-04, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0084/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 27
odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012 v celkové výši 1 050 000 Kč
z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část:
- Město Golčův Jeníkov (IČ 267406) 100 000 Kč, - Město Přibyslav (IČ 268097)
100 000 Kč, - Město Světlá nad Sázavou (IČ 268321) 100 000 Kč, - Město Ždírec
nad Doubravou (IČ 268542) 100 000 Kč, - Město Počátky (IČ 248843) 100 000 Kč,
- Město Moravské Budějovice (IČ 289931) 100 000 Kč, - Město Jaroměřice nad
Rokytnou (IČ 289507) 100 000 Kč, - Obec Želetava (IČ 290751) 100 000 Kč, - Město Nové Město na Moravě (IČ 294900) 100 000 Kč, - Město Žďár nad Sázavou
(IČ 295841) 100 000 Kč, - Městys Nový Rychnov (IČ 248738) 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0085/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Informace o plnění dílčích úkolů v rámci usnesení č. 0456/06/2011/ZK Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina dle materiálů ZK-02-2012-06, ZK-02-2012-06, př. 1, ZK02-2012-06, př. 2, ZK-02-2012-06, př. 3, ZK-02-2012-06, př. 4, a ZK-02-2012-06, př. 5.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0086/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence
kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-02-2012-07, př. 1, rozhoduje
■ poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti veřejného pořádku, na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje
Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-02-2012-07, př. 2, na základě vzorové smlouvy
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2012-07, př. 5 ■ neposkytnout dotace obcím
z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-02-2012-07, př. 3, zamítá žádosti obcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality
Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-02-2012-07, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0087/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2012 dle materiálu ZK-02-2012-08, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0088/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje cenu Kraje Vysočina
ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2012-09, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0089/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-02-2012-10, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0090/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dar
z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená),
dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2012-11, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0091/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, o částku
12 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, za účelem
poskytnutí půjčky dle materiálu ZK-02-2012-12, př. 2, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná
rezerva, o stejnou částku 12 000 000 Kč, rozhoduje uzavřít smlouvu o půjčce pro
Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-02-2012-12, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0092/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-13, př. 1.
odpovědnost: OZ, termín: 1. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0093/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden–prosinec 2011 dle
materiálu ZK-02-2012-14, př. 1.

číslo 4/2012

ZPRAVODAJ

odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 31. března 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0094/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2011 ve výši 250 000 000 Kč do
Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0095/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-022012-16, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0096/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0471/06/2009/ZK tak, že materiál ZK-06-2009-55, př. 1, bude nahrazen materiálem
ZK-02-2012-17, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0097/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. par. č. 284/5 o výměře 34 m2, oddělený geometrickým plánem č. 129570/2010 z pozemku par. č. 284/1 v k. ú. a obci Stojčín, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví obce Stojčín, schvaluje dodatek č. 737 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0098/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 746/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 oddělený
dle GPL č. 236-63/2011 z pozemku par. č. 746/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú.
Svinný a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř,
schvaluje Dodatek č. 738 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
dle materiálu ZK-02-2012-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0099/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 1409/2 o výměře 1 170 m2, par. č. 1409/3 o výměře 912 m2 a par.
č. 1409/4 o výměře 122 m2, oddělené geometrickým plánem č. 120-557/2011 z pozemku par. č. 1409 v k. ú. a obci Švábov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
obce Švábov, schvaluje dodatek č. 739 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0100/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 647/34 o výměře 34 m2, oddělený geometrickým plánem č. 247770/2011 z pozemku par. č. 647/1 v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou a obci
Vilémovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vilémovice, schvaluje
dodatek č. 740 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0101/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-22, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví obce Herálec ■ nabýt úplatně pozemek par. č. 36/2 – ostatní plocha,
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ostatní komunikace o výměře 165 m2 v k. ú. Kamenice u Herálce oddělený dle GPL
č. pl. 210-1328/2011 za dohodnutou cenu 40 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy, schvaluje ■ dodatek č. 741 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-22, př. 2 ■ dodatek č. 742 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-22, př. 3 ■ dodatek č. 743 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2012-22, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0102/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek
par. č. 1023/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 999 m2 v k. ú. Blatnice nově
oddělený dle geometrického plánu č. 244-1047/2011 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice, schvaluje dodatek č. 745 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0103/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 2773/21 – ostatní plocha, silnice o výměře 36 m2 oddělený dle GPL
č. 301-328/2011 v k. ú. a obci Hodice z vlastnictví obce Hodice, do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje dodatek č. 746 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0104/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-26, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví městyse Batelov, schvaluje dodatek č. 747 zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0105/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky a stavební objekty v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-27, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavička ■ převést darem pozemek par.
č. par. č. 2523/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 538 m2 a stavební objekt 105 napojení lesní cesty situované na pozemku par. č. 2523/2 v hodnotě 453 372 Kč včetně
DPH v k. ú. Oslavice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavice,
schvaluje ■ dodatek č. 748 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-27, př. 3 ■ dodatek č. 749
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2012-27, př. 4 ■ dodatek č. 750 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-27, př.
5 ■ dodatek č. 751 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-27, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0106/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-28, př. 1, v k. ú. Dědice z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dědice ■ nabýt darem pozemky v rozsahu dle
materiálu ZK-02-2012-28, př. 2 v k. ú. Dědice z vlastnictví obce Dědice do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 752 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-28, př.
3 ■ dodatek č. 753 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0107/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-29, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví obce Lukov ■ nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-022012-29, př. 2, z vlastnictví obce Lukov do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
■ dodatek č. 754 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-29, př. 3 ■ dodatek č. 755 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2012-29, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0108/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt úplatně
pozemky od vlastníků v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-02-2012-30, př. 1
■ nabýt darem pozemky od vlastníků v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0109/02/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta
třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0110/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
dle GP č. 263-120/2009 nově oddělené pozemky par. č. 1133/8 – orná půda o výměře
104 m2 a par. č. 1133/9 – orná půda o výměře 51 m2 v k. ú. a obci Dolní Heřmanice
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Heřmanice ■ nabýt darem dle
GP č. 263-120/2009 nově oddělené pozemky par. č. 752/5 – ostatní plocha, silnice
o výměře 6 m2, par. č. 969/19 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 1065/2
– ostatní plocha, silnice o výměře 22 m2 a par. č. 1131/2 – ostatní plocha, silnice
o výměře 128 m2 v k. ú. a obci Dolní Heřmanice z vlastnictví obce Dolní Heřmanice
do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 756 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-201232, př. 1 ■ dodatek č. 757 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0111/02/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0112/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usnesení
0410/05/2011/ZK ■ převést darem pozemek par. č. 1037/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 430 m2, nově oddělený geometrickým plánem č. 350152/2011 ze dne 22. 12. 2011 z pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. a obci Vysoká, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoká, schvaluje dodatek č. 759 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2012-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0113/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky: - par. č. 4577/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2, - par.
č. 4577/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, - par. č. 4577/6 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2, - par. č. 4577/7 ostatní plocha, ostatní
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komunikace o výměře 400 m2, - par. č. 4577/8 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 96 m2, - par. č. 4577/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2,
- par. č. 4577/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1594-14967/2011 z pozemku par. č. 4577/1 v k. ú. a obci Třešť
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť ■ nabýt darem pozemky:
- par. č. 246/2 ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2 oddělený geometrickým plánem
č. 1594-14967/2011 z pozemku par. č. 246, - par. č. 2556/3 ostatní plocha, silnice
o výměře 36 m2, oddělený geometrickým plánem 1594-14967/2011 z pozemku par.
č. 2556 v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina
■ schválit: - dodatek č. 760 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-35, př. 1, - dodatek č. 761 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2012-35, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0114/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 298/1 ostatní plocha, silnice o výměře 6 063 m2 v k. ú. Chloumek a obci
Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Libice
nad Doubravou, schvaluje dodatek č. 762 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0115/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 683/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2, par.
č. 683/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 201 m2 a par. č. 683/4 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 470 m2 nově oddělené geometrickým plánem
č. 164-553/2011 z pozemku par. č. 683 ostatní plocha, silnice v k. ú. Studénky a obci
Puklice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice, schvaluje dodatek
č. 763 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0116/02/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0117/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek
par. č. 3731 – vodní plocha, rybník o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí,
z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 19 450 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0118/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK,
0200/03/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK tak, že text: Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-62, př. 1, do vlastnictví kraje
Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní
smlouvy se nahrazuje textem: Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-62, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny
dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0119/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-42, 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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0120/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
stavbu prodloužení středotlakého plynovodu a jeho středotlaké přípojky jdoucí přes
pozemky par. č. 487/2, par. č. 487/3, par. č. 487/4, par. č. 487/5 a par. č. 487/6 v k. ú.
Kamenice nad Lipou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce,
a. s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ: 28085400,
za kupní cenu 149 765 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0121/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Slavíkovice, ve které se
Kraj Vysočina zaváže darovat obci Slavíkovice části pozemku par. č. 699/1 – ost.
plocha, silnice pro realizaci stavbu Chodník podél silnice II/408 v obci Slavíkovice a obec Slavíkovice se zaváže stavbou dotčené části pozemku přijmout do svého
vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0122/02/2012/ZK – Zastupitelstva kraje rozhoduje převést darem
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Menhartice pozemky par. č. 1083/7
– ost. plocha, jiná plocha o výměře 27 m2, par. č. 1083/8 – ost. plocha, jiná plocha
o výměře 38 m2 a díl a o výměře 128 m2, vše odděleno dle GP č. 267 – 66/2011 z pozemku par. č. 1083/4 v k. ú. a obci Menhartice a pozemky par.č. 1083/9 – ost. plocha,
jiná plocha o výměře 247 m2 a par. č. 1083/10 – ost. plocha, jiná plocha o výměře
250 m2, oddělené dle GP č. 268-66/2011 z pozemku par. č. 1083/1 v k. ú. a obci Menhartice, schvaluje dodatek č. 765 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny dle materiálu ZK-02-2012-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0123/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Hojovice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže převést darem části pozemků par. č. 836/36,
par. č. 836/35, par. č. 73/2, par. č. 855/7 a par. č. 855/5 v k. ú. Hojovice zastavěných
stavbou Chodníky v obci Hojovice do vlastnictví obce Hojovice a obec se zaváže
uvedené pozemky do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0124/02/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 2, zdrželo se 11.
Usnesení 0125/02/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
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Usnesení 0126/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o přizvání Kraje Vysočina ke členství v neziskovém sdružení European Regional and
Local Health Authorities dle materiálu ZK-02-2012-47, rozhoduje podat přihlášku
k účasti Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena v neziskovém sdružení European
Regional and Local Health Authorities s tím, že ke vzniku členství dojde dnem rozhodnutí Valné hromady neziskového sdružení European Regional and Local Health
Authorities o přijetí Kraje Vysočina za plnoprávného člena, respektive dnem, kdy
bude udělen souhlas Ministerstva vnitra ČR s členstvím Kraje Vysočina v neziskovém sdružení European Regional and Local Health Authorities, pokud k udělení
souhlasu dojde později než k rozhodnutí Valné hromady neziskového sdružení European Regional and Local Health Authorities o přijetí Kraje Vysočina za plnoprávného člena, prohlašuje skutečnosti uvedené v přihlášce ke členství dle materiálu ZK02-2012-47, př. 2, ukládá hejtmanovi Kraje Vysočina účastnit se v případě vzniku
členství jednání valné hromady neziskového sdružení European Regional and Local
Health Authorities.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 2, zdrželo se 12.
Usnesení 0127/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Územní rozvoj – Program obnovy venkova, dotace
obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2012-48, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu ZK-02-2012-48, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci
Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0128/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních
služeb a územního rozvoje sdružení KOUS Vysočina, Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČ: 22734686, ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu ZK-022012-49, př. 3, a ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo
grantové programy Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2012-49, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0129/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje schvaluje seznam
akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-02-2012-50, př. 1, rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2012-50, př.
1, příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-02-2012-50, př. 1, na realizaci akcí
uvedených v materiálu ZK-02-2012-50, př. 1, v souladu se Zásadami Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0130/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ převod finančních
prostředků ve výši 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na
zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.1 II (§ 3299) za účelem předfinancování projektových výdajů na administraci globálních grantů Kraje Vysočina v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky
budou uvolňovány dle potřeby ■ převod finančních prostředků ve výši 130 000 Kč
z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.2 II (§ 3299) za účelem předfinancování projektových výdajů souvisejících s realizací globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle
potřeby ■ převod finančních prostředků ve výši 150 000 Kč z Fondu strategických
rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.3
II (§ 3299) za účelem předfinancování projektových výdajů souvisejících s realiza-
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cí globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby.
odpovědnost: ORR, EO, termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0131/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Partnerskou
dohodu dle materiálu ZK-02-2012-52, př. 1, schvaluje navýšení převodu finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 4 000 000 Kč na
zvláštní účet kraje CEC5 určený na financování projektu na celkových maximálně
24 000 000 Kč, tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, OM, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0132/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-02-2012-53, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0133/02/2012/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o spolupráci dle materiálu ZK-02-2012-54, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 15. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0134/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci
Profilu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2012-55, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0135/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ účast Kraje Vysočina jako partnera projektu Euroregion Dunaj–Vltava – konkrétně v rámci Operačního
programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013
se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 16 000 €, tj. 400 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25,0 Kč) ■ převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje
určený na předfinancování a spolufinancování projektu Evropský region Dunaj–Vltava – konkrétně s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby
projektu, rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci dle materiálu ZK-02-2012-56, př. 1,
prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-02-2012-56, př. 2, část první.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 1. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0136/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení 0045/01/2012/
ZK tak, že se v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3, v řádku pod pořadovým
číslem 6. částka požadované výše finanční podpory v Kč „3 449 244,40“ a částka
doporučené výše finanční podpory v Kč „3 449 244,40“ ruší a nahrazují částkou
požadované výše finanční podpory v Kč „3 145 654“ a částkou doporučené výše
finanční podpory v Kč „3 145 654“ a v řádku pod pořadovým číslem 8. částka požadované výše finanční podpory v Kč „3 319 188,89“ a částka doporučené výše finanční podpory v Kč „3 319 188,89“ ruší a nahrazují částkou požadované výše finanční
podpory v Kč „3 319 118,89“ a částkou doporučené výše finanční podpory v Kč
„3 319 118,89“.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0137/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 291 300 Kč a přidělení účelových prostředků
Gymnáziu Jihlava ve výši 447 800 Kč na 1. čtvrtletí 2012 na realizaci Rozvojového
programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem Gymnázium
a Gymnázium se sportovní přípravou.
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odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0138/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dary
v celkové výši 6 305 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299
– Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304), obcím dle materiálu ZK-02-2012-59,
př. 2, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2012-59, př. 3 ■ poskytnout
dar ve výši 136 tis. Kč městu Bystřice nad Pernštejnem smlouvou dle materiálu ZK02-2012-59, př. 4 ■ poskytnout dar ve výši 241 tis. Kč městu Chotěboř smlouvou dle
materiálu ZK-02-2012-59, př. 5 ■ poskytnout dar ve výši 284 tis. Kč městu Třebíč
smlouvou dle materiálu ZK-02-2012-59, př. 6.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0139/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní
záležitosti vzdělávání, o částku 31 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské
zdroje a majetek kraje, o částku 31 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících
se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve
školách zřizovaných obcemi, rozhoduje poskytnout dary v celkové výši 3 631 tis.
Kč obcím dle materiálu ZK-02-2012-60, př. 2, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2012-60, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0140/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2010/2011
a kalendářní rok 2011 dle materiálu ZK-02-2012-61, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce března odeslat na MŠMT a zveřejnit na
webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0141/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-02-2012-62, př. 1, na
zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro
rok 2012 ve výši 1 370 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0142/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci
z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active – středisko volného času, příspěvková organizace, IČ 72052414, ve
výši 120 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění
Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle vzorové smlouvy v materiálu ZK02-2012-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0143/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-02-2012-64, př. 1, na
platy pedagogických pracovníků středních škol, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru ve výši 716 520 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0144/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotaci ve výši 35 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská
158, 592 14 Nové Veselí, IČ: 75070961, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním
kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené dle materiálu ZK-
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02-2012-65, př. 3 ■ schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající
ve snížení § 6409 – Ostatní činnosti j. n. o částku 35 000 Kč při současném zvýšení
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 35 000 Kč dle materiálů ZK-022012-65, ZK-02-2012-65, př. 1, ZK-02-2012-65, př. 2, a ZK-02-2012-65, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0145/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje úkoly A.1, A.2,
A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1,
C.2, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu ZK-02-2012-66, př. 1, bere na vědomí ■ úkol C.3
v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina
2012 dle materiálu ZK-02-2012-66, př. 1 ■ opatření k úkolům A.1, A.2, A.3, A.4,
A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.3,
C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje
Vysočina 2012 dle materiálu ZK-02-2012-66, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce března 2012 zveřejnit DZKV 2012 a odeslat na MŠMT
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 0, zdrželo se 14.
Usnesení 0146/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů dle materiálů ZK-02-201267, př. 1, a ZK-02-2012-67, př. 2, schvaluje ■ záměr poskytnout Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku
služeb školám, příspěvkové organizaci, v roce 2012 bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů za účelem předfinancování projektu ve výši
maximálně 1 100 000 Kč, pokud bude schválen projekt Interkulturní vzdělávání dětí,
žáků a pedagogů ■ závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti
pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, ve výši 10 % celkových
způsobilých výdajů, to je max. do výše 208 600 Kč (8 344 EUR), na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů v Operačním programu Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0147/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o projektu Udržitelný jídelníček – realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezonních a ekologických potravin
a čerstvě připravovaných jídel dle materiálů ZK-02-2012-68, př. 1, a ZK-02-201268, př. 2, schvaluje ■ záměr poskytnout Střední škole obchodu a služeb Jihlava
v roce 2012 bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů
za účelem předfinancování projektu ve výši maximálně 1 300 000 Kč, pokud bude
schválen projekt dle materiálů ZK-02-2012-68, př. 1, a ZK-02-2012-68, př. 2 ■ závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti pro Střední školu obchodu
a služeb Jihlava ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů, to je max. do výše
147 000 Kč (6 005 EUR), na realizaci projektu Udržitelný jídelníček – realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních,
sezonních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel dle materiálů ZK02-2012-68, př. 1, a ZK-02-2012-68, př. 2, v Operačním programu Evropská územní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0148/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Výroční
monitorovací zprávu projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině za rok 2011 dle
materiálů ZK-02-2012-69, př. 1, a ZK-02-2012-69, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0149/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-02-2012-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0150/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera projektu Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní
Rakousko (SENIOR PLUS) v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů v maximální výši 32 443 €, tj. cca 794 854 Kč (10 % z celkových nákladů
kraje, 1 euro = 24,50 Kč), rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím
partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 dle materiálu ZK-02-2012-71,
př. 2, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či z jiných zdrojů v maximální výši 7 948 388 Kč (1 euro = 24,50 Kč) na zvláštní účet
kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko (SENIOR PLUS), tyto finanční prostředky budou
čerpány dle aktuálních potřeb projektu Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní
Rakousko (SENIOR PLUS), prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-022012-71, př. 3, části 1.
odpovědnost: OSV, termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Usnesení 0151/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše
do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních
služeb v celkové výši 16 762 200 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-022012-72, př. 1, ZK-02-2012-72, př. 2, a ZK-02-2012-72, př. 3, schvaluje ■ vzorovou
smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-02-2012-72, př. 4 ■ rozpočtové opatření v kapitole Sociální věci dle materiálu ZK-02-2012-72, př. 5.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0152/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účast Kraje Vysočina jako partnera projektu Harmonizace při opatrování dětí v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 se
spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 3.352 €, tj. cca 83 800 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25,0 Kč), rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci
mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu
Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 dle materiálu
ZK-02-2012-73, př. 2, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či z jiných zdrojů v maximální výši 837 900 Kč (1 euro = 25,0 Kč) na
zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Harmonizace při opatrování dětí, tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních
potřeb projektu Harmonizace při opatrování dětí, prohlašuje skutečnosti uvedené
v materiálu ZK-02-2012-73, př. 3, části 1.
odpovědnost: OSV, termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0153/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy, o částku
3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 3 000 000 Kč, rozhoduje
uzavřít smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-02-2012-97, př. 2, se započtením výše
průměrného úroku z půjček odpovídající částce půjčené na základě této smlouvy
bude dlužníkovi započtena ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie započtena jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
podporu de minimis.
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odpovědnost: OSV,OE, termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0154/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci
z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury, pořadateli krajské postupové
přehlídky dle materiálu ZK-02-2012-74, př. 2, na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-02-2012-74, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0155/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace
z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK-02-2012-75, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0156/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotace
z kapitoly Kultura, § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků,
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami

strana 14

Usnesení 0160/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce, v celkové
výši 40 309 911 Kč dle materiálu ZK-02-2012-80, př. 2 ■ neposkytnout dotace obcím
a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce, dle materiálu ZK02-2012-80, př. 4, schvaluje ■ vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-02-2012-80, př. 3 ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku
7 000 000 Kč při současném snížení § 2310 – Pitná voda o částku 7 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0161/02/2012/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, dle materiálu ZK-02-2012-81, př. 1 ■ neposkytnout
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, dle materiálu ZK-02-2012-81, př. 2.

či připomenutím významných výročí obcí č. 15/2010 žadatelům uvedeným v materiálu
ZK-02-2012-76, př. 1 ■ neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
č. 15/2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2012-76, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0157/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami,
u kterých je výše částky do 200 000 Kč, rozhoduje ■ poskytnout dotace z kapitoly
Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek, v souladu se zásadami
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2012-77, př. 1 ■ neposkytnout dotace na
obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu
ZK-02-2012-77, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0163/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu
o partnerství s finančním příspěvkem s městem Moldava nad Bodvou, IČ: 00324451,
dle materiálu ZK-02-2012-83, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0158/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování
a obnova kulturních památek, v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci
zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO dle materiálu ZK02-2012-78, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0159/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout půjčku
ve výši 602 353 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, za
účelem realizace projektu Vysočina fandí kultuře – propagace dle materiálu ZK-022012-79, př. 1, schvaluje převod finančních prostředků ve výši 602 400 Kč z Fondu
strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Vysočina Fandí kultuře – propagace.
odpovědnost: OKPPCR, OE, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0162/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2012-82, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0165/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – označení hranic lokalit
se základní ochranou ve výši max. 1 781 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky
budou sloužit k financování projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně
nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního
programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.
Usnesení 0166/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit ve výši
max. 6 006 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování
projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu
předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.
Usnesení 0167/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – lokality s kuňkou ohnivou
ve výši max. 1 604 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financo-
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vání projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu
předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.
Usnesení 0168/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje stanoví s účinností od 1. 4.
2012 počet uvolněných členů Rady kraje Vysočina na 8 s tím, že neuvolněným členem rady kraje bude Zdeněk Ryšavý.
odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina, termín: 1. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0169/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Bioodpady 2012 dle materiálu ZK-02-2012-89, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Bioodpady 2012 ve složení: ODS – Miloš Šťastný (TR), KDU-ČSL
– Marie Stejskalová (JI), Jan Mácha (PE), ČSSD – Zdeněk Ryšavý (TR), Jiří Uchytil
(HB), KSČM – Jiří Vlach (JI), Pavel Královec (HB) ■ Stanislava Šípa (HB, ODS)
předsedou řídicího výboru grantového programu Bioodpady 2012 ■ garantem grantového programu Bioodpady 2012 odbor životního prostředí a zástupce garanta Ing. Pavlu Bendovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽP, termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0170/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Bezpečná silnice 2012 dle materiálu ZK-02-2012-90, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Bezpečná silnice 2012 ve složení: ODS – Radovan Necid
(ZR), Jan Sojka (HB), KDU-ČSL – Petr Piáček (JI), Tomáš Kučera (ZR), ČSSD
– Miroslav Báňa (ZR), KSČM – Karel Báťa (HB), Milan Plodík (HB) ■ Jaroslava
Soukupa (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečná
silnice 2012 ■ garantem grantového programu Bezpečná silnice 2012 odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Handu s právem hlasovacím
a Radka Žižku s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0171/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 dle materiálu ZK-02-2012-91, př. 1,
jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Podpora budování dětských dopravních
hřišť 2012 ve složení: ODS – Ilona Komínková (ZR), Alena Hostašová (TR), KDU-ČSL – Radek Pátek (ZR), František Holas (HB), ČSSD – Marie Kružíková (JI), Dagmar Hromádková (ZR), KSČM – Josef Číž (TR) ■ Ladislava Brože (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Podpora budování dětských dopravních
hřišť 2012 ■ garantem grantového programu Podpora budování dětských dopravních
hřišť 2012 odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Martina Petra
s právem hlasovacím a Lucii Skoumalovou s právem poradním, pověřuje radu kraje,
aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0172/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Rozvoj podnikatelů 2012 dle materiálu ZK-02-2012-92, př. 1,
jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Rozvoj podnikatelů 2012 ve složení:
ODS – Michal Zigl (JI), Ladislav Med (PE), KDU-ČSL – Jaromír Kalina (JI), Jan
Matějů (PE), ČSSD – Jaroslav Kohout (PE), KSČM – Ladislav Nováček (PE), Kamil
Vejvoda (ZR) ■ Antonína Malenu (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů 2012 ■ garantem grantového programu Rozvoj
podnikatelů 2012 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Olgu Wiesnerovou
s právem hlasovacím a Ivetu Fryšovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
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odpovědnost: ORR, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0173/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Regionální kultura 2012 dle materiálu ZK-02-2012-93, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor
grantového programu Regionální kultura 2012 ve složení: ODS – Tomáš Koukal (JI),
KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR), Ondřej Boháček (PE), ČSSD – Bohumil Kovanda
(PE), Roman Štork (JI), KSČM – Jan Slámečka (ZR), Pavel Kalabus (JI) ■ Jana Nekulu (TR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Regionální kultura
2012 ■ garantem grantového programu Regionální kultura 2012 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Katinu Lisou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0174/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 dle materiálu ZK-02-2012-94, př.
1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 ve složení: ODS – Pavel Nevrkla (TR), KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý
(TR), Petr Kesl (PE), ČSSD – Karel Pačiska (ZR), Luděk Šíma (HB), KSČM – Pavel
Šlechtický (JI), Emílie Katolická (TR) ■ Pavla Hájka (PE, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
■ garantem grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Zdeňku Kasalovou s právem poradním, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0175/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Investujme v sociálních službách 2012 dle materiálu ZK-02-2012-95, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 ve složení: ODS
– Jiří Hormandl (PE), Vítězslav Schrek (JI), KDU-ČSL – Josef Kodet (JI), ČSSD – Zdeněk Smutný (JI), Pavla Kučerová (PE), KSČM – Karel Moravec (HB), Kamil Vejvoda
(ZR) ■ Jiřího Vondráčka (HB, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 ■ garantem grantového programu Investujme
v sociálních službách 2012 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. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0176/02/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Informační a komunikační technologie 2012 dle materiálu ZK-02-2012-96, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 ve složení: ODS – Martin Hladík (TR), Stanislav Šíp (HB), KDU-ČSL – Josef Švec (ZR), ČSSD
– Michal Šmarda (ZR), Michal Ptáčník (HB), KSČM – František Náhončík (HB), Pavel
Kalabus (JI) ■ Jaroslava Huláka (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového
programu Informační a komunikační technologie 2012 ■ garantem grantového programu
Informační a komunikační technologie 2012 odbor informatiky a zástupce garanta Ing. Petra Pavlince s právem hlasovacím a Ing. Martinu Rojkovou s právem poradním, pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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VÝSTAVY MUZEÍ A GALERIÍ
ZŘIZOVANÝCH KRAJEM
Kdy: 20.

4. – 2. 12. 2012

Kde: Vysočina
www.vysocinafandikulture.cz

ZAMLČENÁ MODERNA / ILUZE A SNY

MUZEJNÍ A GALERIJNÍ NOCI

Středoevropské umění
ze sbírky Patrika Šimona 1880–1930

Otevřená muzea a galerie
s netradičním programem pro veřejnost

Kdy: 13.

Kdy: 18.

4. – 7. 10. 2012

5. – 1. 6. 2012

Kde: Jihlava

Kde: Vysočina

www.vysocinafandikulture.cz

www.vysocinafandikulture.cz

PUTOVÁNÍ VYSOČINOU

neVÁŽNÁ HUDBA

Kdy/kde:

11.
8.
9.
17.

5.
6.
6.
6.

Série koncertů

2012 Jihlava
2012 Pelhřimov
2012 Třebíč
2012 Žďár

Kdy: 1.

5. – 26. 8. 2012

Kde: Vysočina

nad Sázavou

19. 8. 2012 Havlíčkův Brod
7. 9. 2012 Jihlava

www.vysocinafandikulture.cz

JIHLAVSKÉ FOLKLORNÍ LÉTO

FILM, DOKUMENT, ZÁBAVA,
VOLNÝ ČAS

Série open air koncertů
Kdy: 14.–17.

Festivaly, přehlídky

6. 2012

Kdy: 8.

Kde: Jihlava

6. – 28. 10. 2012

Kde: Vysočina

www.vysocinafandikulture.cz

www.vysocinafandikulture.cz

JAZZOVÝ MOST

MULTIŽÁNR, FOLK, SWING

Kdy/kde:

Kdy: 29.

15. 6. 2012 Počátky
16. 6. 2012 Nové Město

6. – 26. 8. 2012

Kde: Vysočina

na Moravě

www.vysocinafandikulture.cz

17. 6. 2012 Nová Říše
22. 6. 2012 Náměšť
nad Oslavou

23. 6. 2012 Ledeč
nad Sázavou

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Kdy: 6.–7.

10. 2012

PREMIÉRA FILMU
O JOSEFU HOFFMANNOVI
Premiéra dokumentárního
ﬁlmu o Josefu Hoffmannovi

Kde: Vysočina
www.vysocinafandikulture.cz

Kdy: 7.

9. 2012

Kde: Jihlava, kino Dukla
www.vysocinafandikulture.cz

Změna programu vyhrazena!

