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Zákon o základních registrech
Od 1. 7. 2012 vstupuje v platnost zákon
o základních registrech, který umožní orgánům
veřejné moci řízený přístup do registru obyvatel,
osob (právnické a podnikající osoby, složky státu
atd.), územní identifikace adres, nemovitostí, práv
a povinností. Původní časové harmonogramy
nejsou splněny, a tak mnozí v problematice
registrů tápají. V následujícím textu se budeme
věnovat pouze důležitým úkonům, které musí
provést obec, městys či město.
I. Registrace agend
Pro registraci je nutno nejdříve pomocí účtu
ověřeného lokálního administrátora v seznamu
OVM nastavit přístup do agendových
informačních systémů.
Agendu je třeba dle zákona přihlásit do 30 dnů
od zveřejnění na https://rpp-ais.egon.gov.cz/
AISP/. V některých případech přichází do datové
schránky upozornění na novou agendu.
Registrace je důležitá pro přístup do základních
registrů. Při něm se kontroluje, která agenda
(a OVM) do systému přistupuje. Tyto informace
budou zobrazeny i ve výpisu přístupu do
základních registrů!
Registraci musí provést každý orgán veřejné
moci! Bez registrace agendy nebude možný
přístup a čerpání údajů ze základních registrů.
II. Registrace Informačního systému (www.
sluzby-isvs.cz)
V současnosti se stále vede diskuze o tom,
co registrovat jako informační systém a zda
registrovat informační systém jako celek, nebo
každou agendu samostatně. Registrujte pouze

aplikace, které do základních registrů budou
přistupovat. Uvedený způsob přístupu bude
určen implementací dodavatele informačního
systému, případně jeho nastavením. Pokud
nemá váš dodavatel jiný názor, v současnosti se
přikláníme k registraci uceleného informačního
systému jako celku – např. agenda (Gordic)
Ginis jako jeden informační systém.
Pokud je systém tvořen více moduly a každý
modul přistupuje samostatně – přes vlastní účet
a certifikát – registrujeme každý modul. Pokud
přistupuje systém přes jeden účet a certifikát,
registrujeme jen jeden systém.
Malá obec se může obejít i bez informačního systému. Pro přístup k registrům poslouží
CzechPoint – měl by pokrýt plnou funkcionalitu základních registrů. Další možností přístupu
by měly být datové schránky. Obec bez informačního systému přistupujícího k základním
registrům tuto činnost provádět nebude.
III. Školení, testování, aktualizace programů
Bohužel v době psaní tohoto příspěvku nebyla
funkčnost testovacího prostředí základních registrů taková, aby mohli dodavatelé připravit
verze svých programů, případně je předat zákazníkům pro proškolení uživatelů.
Další upřesňující informace lze najít na
stránkách Kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz/zr a správce základních registrů
www.szrcr.cz.
 Petr Pavlinec , odbor informatiky
telefon: 564 602 114, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz

Vzdělávací programy pro udržitelný rozvoj malých
a středních firem v oblasti služeb cestovního ruchu
Oznamujeme všem
podnikatelům, manažerům a pracovníkům v oblasti hotelnictví, gastronomie
a dalších služeb cestovního ruchu v Kraji
Vysočina, že v květnu 2012 byly dokončeny vzdělávací materiály projektu a byl zahájen cyklus bezplatných pilotních seminářů
projektu Edu-Vysočina. Cílem projektu je

rozšíření nabídky vzdělávacích programů
v oblasti služeb cestovního ruchu v Kraji
Vysočina a poskytnutí praktických znalostí, návodů a know-how k rozvoji a zvýšení
odborné kvalifikace pracovníků na všech
úrovních: provozovatelů i majitelů firem. Informace o realizaci projektu a časový plán
pilotních seminářů najdou zájemci na adrese
www.edu-vysocina.cz.
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Bezplatný monitoring radonu
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina připomíná, že v tomto roce pokračuje celorepublikový bezplatný
monitoring radonu pomocí detektorů RAMARN v objektech mateřských a základních škol. Jedná se o možnost pro budovy, kde
minulý rok průzkum proveden nebyl. O bezplatný monitoring radonu se lze přihlásit přímo na e-mailové adrese dana.hladikova@
suro.cz nebo na níže uvedeném kontaktu. Monitoring bude zabezpečen korespondenčním způsobem rozesíláním detektorů podle

počtu pobytových místností (ložnic, heren, tříd). Odbor životního
prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina vybízí vlastníky a provozovatele objektů mateřských a základních škol ke spolupráci
při zabezpečení této akce v zájmu zdravého vývoje mladé populace našeho kraje.
 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

Rostlinná výroba na Vysočině v roce 2011
Charakter zemědělské produkce na Vysočině je ovlivněn specifickou kombinací
faktorů. Vedle přírodních podmínek je to
také dlouhodobé působení lidské činnosti,
což je důvod, proč v kraji dominuje živočišná produkce. Rostlinná produkce se pak
využívá především jako krmivo a přímo
pro potřeby potravinářství se ve větší míře
pěstují pouze brambory.
Za intenzivní se na Vysočině dá považovat pěstování obilí, jehož osetá plocha pokrývá téměř polovinu zdejší orné půdy. Je
to také desetina rozlohy veškerého obilí
pěstovaného u nás. Produkce jednotlivých
druhů obilovin je hodně nevyrovnaná: nejvíce se pěstuje pšenice ozimá a ječmen jar-

ní, a naopak například kukuřice na zrno se
zde pěstuje pouze okrajově.
Velký význam z hlediska oseté plochy má
také řepka, kukuřice na zeleno a siláž.
Brambory se na Vysočině sice pěstují na
relativně malé ploše, ale i tak je to téměř
třetina plochy vymezené pro tuto plodinu u nás, a Vysočina je tak i přes výrazný
pokles rozlohy pro pěstování v posledních
letech právem považována za bramborářskou oblast.
V posledních letech dochází k poklesu rozlohy plochy pro pěstování plodin určených
pro potravinářství, a naopak na významu získávají plodiny s energetickým nebo
průmyslovým využitím (řepka – pohonné

hmoty, kukuřice na zeleno – bioplynové
stanice).
Co se týká celkové sklizně, má jen několik plodin z Vysočiny celorepublikový význam. Na Vysočině se produkuje více než
třetina již zmiňovaných brambor a také pětina produkce žita.
Oproti roku 2010 k relativně výraznému
nárůstu plochy oseté pšenicí jarní a kukuřicí na zrno, tyto rostliny však nepatří
k nejrozšířenějším plodinám na Vysočině.
Rok 2011 lze řadit mezi dobré roky z hlediska sklizně, protože téměř u všech plodin byl zaznamenán výrazný meziroční
nárůst.

Osetá plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin na Vysočině v roce 2011
Plodina

Plocha v hektarech

Sklizeň v tunách

Vysočina

index v %
2011/2010

147 864

99,8

10,0

748 051

122,6

9,0

Pšenice ozimá

70 429

106,0

8,7

385 591

123,5

8,3

Pšenice jarní

4 730

121,6

8,2

20 102

161,6

8,0

Žito

5 116

86,4

20,5

25 367

105,8

21,4

Ječmen ozimý

11 834

95,2

11,7

52 570

97,1

11,2

Ječmen jarní

38 845

90,9

14,3

181 571

122,4

13,5

Oves

6 878

85,6

15,2

25 740

118,6

15,7

Triticale

4 868

101,3

11,2

21 953

124,7

11,1

Kukuřice na zrno

3 998

126,6

3,3

32 806

173,7

3,1

Luskoviny

3 232

82,1

14,5

8 932

138,2

14,1

Brambory

7 003

99,2

32,8

242 769

124,8

35,0

Řepka

39 434

99,3

10,6

107 591

95,7

10,3

Kukuřice na zeleno a siláž

70 844

104,4

17,2

507 074

129,0

17,1

Obiloviny

podíl
na ČR v %

Vysočina

Pozn.: Do brambor nejsou zahrnuty brambory rané a sadbové
Pramen: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2011, ČSÚ Praha, 2012
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz

index v %
2011/2010

podíl
na ČR v %
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Novinky ve Sbírce zákonů
Živnostenský zákon
V částce 61/2012 Sbírky zákonů vydané dne 30. 5. 2012
byl pod č. 169 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Novela zákona odstraňuje dílčí nepřesnosti právní úpravy
zjištěné z aplikační praxe.
Zákon nabývá účinnosti dnem 30. 6. 2012.

Místní poplatky
V částce 61/2012 Sbírky zákonů vydané dne 30. 5. 2012
byl pod č. 174 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona rozšiřuje okruh osob, které budou povinny
hradit poplatek za komunální odpad, a zvyšuje maximální limit poplatku za sběr a svoz netříděného odpadu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2012.

Občanský zákoník
V částce 61/2012 Sbírky zákonů vydané dne 30. 5. 2012
byl pod č. 170 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Novela občanského zákoníku si klade za cíl zamezit zneužívání spotřebitelských smluv uzavíraných mimo obchodní
prostory společnosti.
Zákon nabývá účinnosti dnem 14. 6. 2012.

Archivnictví a spisová služba
V částce 60/2012 Sbírky zákonů vydané dne 30. 5. 2012
byl pod č. 167 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Novela zákona stanovuje nové podmínky pro nakládání s digitálními archiváliemi a výkon spisové služby.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2012.

Rozpočtová pravidla
V částce 61/2012 Sbírky zákonů vydané dne 30. 5. 2012
byl pod č. 171 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona upravuje povinnosti poskytovatelům dotací
a Ministerstvu financí.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2012.
Přechod majetku na obce
V částce 61/2012 Sbírky zákonů vydané dne 30. 5. 2012
byl pod č. 173 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České
republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona stanovuje, že splněním podmínek daných zákonem přecházejí dnem 1. ledna 2014 do vlastnictví obcí nemovité věci, které obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949
a byly ke dni 24. května 1991 ve vlastnictví Československé
federativní republiky.
Zákon nabývá účinnosti dnem 29. 6. 2012.

Podporované zdroje energie
V částce 59/2012 Sbírky zákonů vydané dne 30. 5. 2012 byl
pod č. 165 publikován zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.
Zákon nastavuje a upravuje dlouhodobě stabilní a udržitelné podmínky podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů
pro investory s přiměřenými dopady na konečné spotřebitele
energie. Zákon dále odstraňuje nerovnost ve vztahu na zavedený systém podpory jiných než obnovitelných zdrojů, především pak druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny
a tepla. Předpis rovněž novelizuje zákon o odpadech o ustanovení týkající se likvidace solárních panelů pro výrobu elektřiny po skončení jejich životnosti.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013 (část dnem vyhlášení, část 1. 1. 2015).
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Příprava Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
podpořena samosprávami a konkrétními aktivitami
Zastupitelstvo Kraje Vysočina a orgány samosprávy obcí s rozšířenou působností a dalších obcí, které se přihlásily ke smlouvě
o spolupráci, vzaly na vědomí zpracovanou Dokumentaci ISNOV
a vyjádřily souhlas s pokračováním prací na projektu ISNOV dle
Dokumentace ISNOV.
Optimální varianta ISNOV 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.
Řídící výbor projektu ISNOV v polovině května souhlasil s vyhlášením veřejné zakázky na Zpracování studie proveditelnosti
zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO. Výběr realizátora
proběhne v červnu a studie bude zpracována do začátku prosince. Zároveň se připravuje realizace Průzkumu postojů veřejnosti
k ISNOV se zvláštním zřetelem k zařízení pro energetické využití odpadů a zpracování Strategie komunikace ISNOV. Výstupy
budou představeny a k připomínkování předány řídícímu výboru v září.
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Kraj Vysočina na podporu předcházení vzniku odpadů a maximalizaci třídění realizuje projekty spolupráce kraje se společnostmi Ekokom, Asekol a Elektrowin formou technické podpory
a akcí pro veřejnost.
Na podporu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady vyhlásil kraj grantový program, do kterého se během dubna přihlásilo
18 žadatelů.
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Informační portál ISNOV prošel rekonstrukcí a změnou názvu na
Odpady Vysočiny, kde najdete komplexní informace o odpadovém hospodářství kraje. Nová adresa je http://www.kr-vysocina.
cz/odpady_vysociny.asp.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2012
konaného dne 15. května 2012
Usnesení 0177/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený
program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0178/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr. Miroslava Báňu,
Ing. Jana Nekulu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0179/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0180/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0181/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace
o memorandech přijatých k problematice jaderné energetiky a dalším provozu
Jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu ZK-03-2012-04, vyjadřuje podporu
záměrům a požadavkům vyjádřeným v dokumentech: – Memorandum o vzájemné
spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu
ZK-03-2012-04, př. 2, – Memorandum o zachování a udržení provozu JE Dukovany
dle materiálu ZK-03-2012-04, př. 3.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0182/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neuzavřít
dodatek č. 1 ke smlouvám o půjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou
organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov,
příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle
materiálů ZK-03-2012-05, př. 2, ZK-03-2012-05, př. 3, ZK-03-2012-05, př. 4,
a ZK-03-2012-05, př. 5, s posunem termínu 1. splátky půjčky z 30. 6. 2012 na
30. 9. 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice
Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace,
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0183/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 – Ostatní
nemocnice, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací, o částku
4 204 805 Kč v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje,
kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu Nemocnice Jihlava – urgentní péče
o částku 4 204 805 Kč určenou na zajištění spolufinancování investiční akce
Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava z ROP 2 NUTS ■ u Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního
fondu o částku 4 204 805 Kč k zajištění spolufinancování investiční akce Pavilon
urgentní a intenzivní péče Jihlava z ROP 2 NUTS a rozpočtu kraje, rozhoduje
uložit Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, podle § 31 odst. 2 písm.
c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši
4 204 805 Kč ke spolufinancování investiční akce Pavilon urgentní a intenzivní
péče Jihlava z ROP 2 NUTS a rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor regionálního rozvoje, majetkový odbor,

odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, termín:
17. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0184/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 16
Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK03-2012-07, př. 3 ■ Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na
Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-07, př. 4 ■ Dodatek
č. 19 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2012-07, př. 5 ■ Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Nemocnice
Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-07, př. 6. ■ Dodatek
č. 17 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2012-07, př. 7.
odpovědnost: OZ, termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0185/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže
mladých cyklistů dle materiálu ZK-03-2012-08, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: do 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0186/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotace z kapitoly Doprava, § 2251 – Letiště, v celkové výši 2 425 687 Kč na
dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému
v Kraji Vysočina aeroklubům dle materiálu ZK-03-2012-09, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0187/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Třebíč dle
materiálu ZK-03-2012-77, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0188/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve: ■ zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky 2229 – Ostatní přijaté vratky
transferů o částku 32 750 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu
u kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o stejnou částku 32 750 000 Kč
s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci,
na úhradu zvýšených nákladů zimní údržby v I. čtvrtletí roku 2012 ■ zvýšení
závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 32 750 000 Kč s určením na úhradu
zvýšených nákladů zimní údržby v I. čtvrtletí roku 2012.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0189/03/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0190/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1093/88 o výměře 1 045 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 251-927/2011 z pozemku par. č. 1093/1, a dále pozemky par. č. 1093/24 o výměře
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52 m2 a par. č. 1093/48 o výměře 47 m2, vše v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová
Ves, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves, schvaluje dodatek
č. 767 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2012-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0191/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 269/3 o výměře 3 512 m2, pozemek ve zjednodušené evidenci
– parcelu, původ PK, par. č. 292 o výměře 809 m2 a stavbu silnice na těchto
pozemcích postavenou, vše v k. ú. Chlovy a obci Onšov, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Onšov, schvaluje dodatek č. 768 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0192/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 520/8 o výměře 1 394 m2, par. č. 520/9 o výměře 2 088 m2, par.
č. 520/10 o výměře 127 m2 a par. č. 520/11 o výměře 533 m2, oddělené geometrickým
plánem č. 230-478/2011 z pozemku par. č. 520/1 v k. ú. a obci Zajíčkov, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zajíčkov, schvaluje dodatek č. 769 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2012-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0193/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
dle GP č. 3340-260/2011 nově oddělený pozemek par. č. 6955/3, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 269 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou, schvaluje
dodatek č. 770 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0194/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemek par. č. 452/12 o výměře 1 126 m2 v katastrálním území Víska u Kněžic
z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 1. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0195/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 647/5 o výměře 830 m2, par. č. 647/6 o výměře 849 m2, par.
č. 663/4 o výměře 3403 m2, par. č. 694/29 o výměře 206 m2, par. č. 694/30 o výměře
28 m2, par. č. 694/31 o výměře 59 m2 a par. č. 694/32 o výměře 2 m2 v katastrálním
území Vilémovice u Ledče nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
obce Vilémovice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0196/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
části pozemku par. č. 713/11 dle GP č. 190-1257/2011 nově oddělené jako pozemek
par. č. 713/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 832 m2, díl „a“
o výměře 147 m2 a díl „b“ o výměře 355 m2 v k. ú. a obci Olešenka z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešenka, schvaluje dodatek č. 771 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2012-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0197/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky dle materiálu ZK-03-2012-19, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Dolní Krupá ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-201219, př. 2, z vlastnictví obce Dolní Krupá do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
■ dodatek č. 772 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-19, př. 3 ■ dodatek č. 773
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2012-19, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0198/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 7
Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2012-20, př. 2.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0199/03/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích
osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0200/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky dle materiálu ZK-03-2012-22, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Šebkovice ■ nabýt darem dle GP č. 315-1673/2012 nově oddělený
pozemek par. č. 756/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m2 v k. ú.
a obci Šebkovice z vlastnictví obce Šebkovice do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje ■ dodatek č. 775 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-22, př. 2 ■ dodatek
č. 776 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2012-22, př. 3
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0201/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky dle materiálu ZK-03-2012-24, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Panské Dubenky ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-032012-24, př. 2, z vlastnictví obce Panské Dubenky do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje ■ dodatek č. 777 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-24, př. 3 ■ dodatek
č. 778 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2012-24, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0202/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pro
akci II/602, hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba – křižovatka II/406 a II/602 dle GP
č. 350-50/2011 nově oddělený pozemek par. č. 700/10 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 184 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví České
republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky,
s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, do vlastnictví Kraje
Vysočina za kupní cenu 51 500 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0203/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 1542/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 508 m2, par.
č. 1542/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 377 m2, par. č. 1542/7
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 610 m2, par. č. 1542/8 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 74 m2 a par. č. 1542/9 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 367 m2, které byly odděleny dle geometrického
plánu č. 153-783/2011 z pozemku par. č. 1542/1 – ostatní plocha, silnice, vše v k. ú.
Kamenička a obci Kamenice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Kamenice, schvaluje Dodatek č. 779 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0204/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést
darem části pozemku par. č. 2586/11, a to díl „b“ o výměře 330 m2 přisloučený do
pozemku par. č. 2586/28 a část o výměře 71 m2 nově označenou jako pozemek par.
č. 2586/29 v k. ú. Svatoslav u Třebíče dle GPL č. pl. 242-8401/2010 z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav ■ nabýt darem část pozemku par.
č. 2610/3 o výměře 6 m2 nově označenou jako pozemek par. č. 2636 v k. ú.
Svatoslav u Třebíče dle GPL č. pl. 242-8401/2010 z vlastnictví obce Svatoslav
do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek 780 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032012-27, př. 1 ■ dodatek 781 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0205/03/2012/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.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0206/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést
darem díl „a“ o výměře 100 m2, oddělený geometrickým plánem č. 268-111/2011
z pozemku par. č. 1092/1 v k. ú. a obci Vysoké Studnice, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Vysoké Studnice ■ nabýt darem pozemek par. č. 22/2
o výměře 61 m2, oddělený geometrickým plánem č. 268-111/2011 z pozemku par.
č. 22/2 a pozemek PK par. č. 1092 o výměře 60 m2, vše v k. ú. a obci Vysoké
Studnice, z vlastnictví obce Vysoké Studnice do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje ■ dodatek č. 783 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-29, př. 1 ■ dodatek
č. 784 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2012-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0207/03/2012/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: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0208/03/2012/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: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0209/03/2012/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: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0210/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek
par. č. 1083/1 ostatní plocha o výměře 193 m2 v k. ú. a obci Budkov z vlastnictví
Římskokatolické farnosti Budkov, Budkov 3, IČ: 64268900, do vlastnictví Kraje
Vysočina za dohodnutou cenu ve výši 6 000 Kč, schvaluje dodatek č. 9 Zřizovací
listiny Dětského domova, Budkov 1, dle materiálu ZK-03-2012-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0211/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt od
vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv do
vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-032012-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0212/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemek par. č. 126/2 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 543 m2 oddělený
GP č. 67-22/2011 z pozemku par. č. 126 v k. ú. Mitrov, obec Strážek, z vlastnictví
městyse Strážek do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 5 Zřizovací
listiny Domova pro seniory Mitrov dle materiálu ZK-03-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0213/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. par. č. 715/11 o výměře 92 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 524-305/2012 z pozemku par. č. 715/3 v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje
dodatek č. 787 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0214/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně
nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2012-37, př. 1, z vlastnictví ČR a příslušnosti
hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany a příslušnosti k organizační
složce právnické osoby pro VÚSS Brno do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
dodatek č. 788 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
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příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0215/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1093/36 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 121 m2 oddělený GP
č. 1679-128/2011 z pozemku par. č. 1093/8 a dále pozemek par. č. 1093/35 – ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 7 m2 oddělený GPč. 1671-128/2011 z pozemku par.
č. 1093/3, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví města Světlá nad Sázavou, schvaluje dodatek č. 789 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2012-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0216/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Přibyslav na straně
budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku
par. č. 1713/1 – ost. plocha, silnice (v rozsahu cca 17 m2), v k. ú. a obci Přibyslav
zastavěného chodníkem.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0217/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
nemovitosti z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavička v rozsahu
dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2012-40, př. 1, schvaluje ■ dodatek
č. 790 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2012-40, př. 2 ■ dodatek č. 791 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2012-40, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0218/03/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ změnit usnesení
0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK
a 0118/02/2012/ZK tak, že materiál ZK-05-2008-62, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-03-2012-41, př. 1 ■ nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2012-41,
př. 2, do vlastnictví Kraje Vysočina od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru
nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2 u silnic
III. třídy a ve výši 50 Kč/m2 u silnic II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0219/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
v rozsahu dle materiálu ZK-03-2012-42, př. 1, od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní
cenu 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 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0220/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně
nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2012-43, př. 1, z vlastnictví České republiky
a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0221/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky dle materiálu ZK-03-2012-44, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Města Ždírec nad Doubravou ■ nabýt darem pozemek par. č. 305/19
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 20 m2 oddělený GP č. 1212-1235/2011
z pozemku par. č. 305/3 v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou z vlastnictví Města
Ždírec nad Doubravou do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 792
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-032012, př. 1 ■ dodatek č. 793 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny dle materiálu ZK-03-2012, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0222/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí
budovu č.p. 1965, technická vybavenost, část obce Pelhřimov, na pozemku par.
č. 292/7, stavbu garáží bez č. p./č. e. na pozemku par. č. 292/8, a dále pozemky par.
č. 292/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 832 m2, par. č. 292/5 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 87 m2, par. č 292/7 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 171 m2 a par. č. 292/8 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 196 m2
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v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591, do vlastnictví Kraje Vysočina za
kupní cenu 6 440 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0223/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně
dle geometrického plánu č. 295-57/2011 nově oddělené pozemky par. č. 1562/6
– vodní plocha o výměře 9 m2 a par. č. 1562/7 – vodní plocha o výměře 12 m2,
oba v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-032012-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0224/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí
pozemky par. č. 3627/1 – orná půda o výměře 962 m2 a par. č. 3642/4 – orná
půda o výměře 1 090 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké
Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 1 764 720 Kč za podmínky
zřízení předkupního práva na pozemky 3627/1 – orná půda o výměře 962 m2 a par.
č. 3642/4 – orná půda o výměře 1 090 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve prospěch
města Velké Meziříčí s tím, že v případě využití předkupního práva uhradí město
jako kupující prodávajícímu kupní cenu ve stejné výši sníženou o 3 %, předkupní
právo bude časově omezeno do doby kolaudace stavby realizované v rámci
projektu Transformace ÚSP Křižanov.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0225/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2012-45, př. 1, dle
vzoru smlouvy uvedeném v materiálu ZK-03-2012-45, př. 3 ■ neposkytnout dotaci
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2012-45, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0226/03/2012/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: ORR, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0227/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje udělit cenu Kraje
Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2011 fyzickým osobám dle materiálu
ZK-03-2012-80, př. 1, a právnickým osobám dle materiálu ZK-03-2012-80, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 4. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0228/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost
obcí z rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2012-47, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: trvale
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0229/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj,
o částku 4 679 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku
4 679 tis. Kč za účelem financování předmětu veřejné zakázky Pořízení trasy sítě
ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou.
odpovědnost: OI, OE, termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0230/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná
činnost, členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina na činnost v roce 2012
v celkové výši 3 627 356 Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-03-2012-49, př. 4, na
základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2012-49, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 31.
12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0231/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměrem
uspořádat Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ředitel, OŠMS, termín: únor 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0232/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 7
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava
dle materiálu ZK-03-2012-51, př. 1 ■ Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-03-2012-51, př. 2 ■ Dodatek
č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při
zdravotnických zařízeních kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2012-51, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0233/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami
Nové Město na Moravě ve výši 1 042 400 Kč a přidělení účelových prostředků
Gymnáziu Jihlava ve výši 2 280 100 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory
přípravy sportovních talentů na školách s oborem Gymnázium a Gymnázium se
sportovní přípravou na 2.–4. čtvrtletí roku 2012.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
květen 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0234/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis
účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle
materiálu ZK-03-2012-53, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-03-2012-53, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
květen 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0235/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy, v celkové výši 200 tis. Kč na
pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu
ZK-03-2012-54, př. 3, tabulka 3 B.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický, termín: do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0236/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují
inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním, na rok 2012
organizacím vykonávajícím činnost mateřské nebo základní školy, uvedeným
v materiálu ZK-03-2012-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
květen 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0237/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná
činnost, v celkové výši 51 448 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle
tabulky č. 1 materiálu ZK-03-2012-56, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0238/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí úpravu
textu v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje
Vysočina 2012 dle materiálu ZK-03-2012-59, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0239/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotaci
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2012-57, př. 1 ■ neposkytnout
dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2012-57, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0240/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotaci
subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2012-58, př. 1 ■ neposkytnout
dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2012-58, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0241/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2012-60, př. 1
■ neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-201260, př. 2.
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odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0242/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek
z kapitoly Kultura v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-032012-61, př. 1 ■ neposkytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace
obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura v souladu se zásadami žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-03-2012-61, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický
odbor, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0243/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotaci ve výši 50 000 Kč Městu Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná,
IČ: 00286435, na krytí nákladů souvisejících se Slavnostním zpřístupněním
národní kulturní památky dle materiálu ZK-03-2012-62, 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 50 000 Kč při současném zvýšení § 3319 – Ostatní záležitosti
kultury o částku 50 000 Kč dle materiálu ZK-03-2012-62.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0244/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje Ceny Kraje
Vysočina za kulturní počin roku 2011 dle materiálu ZK-03-2012-63, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor
ekonomický, termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0245/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 16
Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2012-64, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené příspěvkové organizace,
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0246/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace
o situaci romské menšiny v kraji za rok 2011 dle materiálu ZK-03-2012-65, př. 1.
odpovědnost: OSV, termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0247/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí
a politiky zaměstnanosti, v celkové výši 1 894 100 Kč na podporu projektů v oblasti
dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle
materiálu ZK-03-2012-75, př. 1, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací
dle materiálu ZK-03-2012-75, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0248/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti
sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 868 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 868 000 Kč, rozhoduje poskytnout dotaci
Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou ve
výši 236 000 Kč, Sdružení Nové Město na Moravě, o. s., IČ: 45659028, ve výši
232 000 Kč, Střed, o. s., IČ: 70870896, ve výši 400 000 Kč na realizaci programů
primární prevence v roce 2012 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-03-2012-76, př. 1.
odpovědnost: OSV, termín: 15. 06. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0249/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2012 žadatelům na projekt a ve
výši dle materiálu ZK-03-2012-66, př. 2, na základě vzorové smlouvy o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-03-2012-66, př. 4 ■ neposkytnout dotace v rámci
grantového programu Čistá voda 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-03-2012-66, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 30.
6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0250/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00072.0040 dle materiálu ZK-03-2012-67,
př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31.
12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0251/03/2012/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-03-2012-68, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0252/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje udělení medailí
dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2012-69, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0253/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden–březen 2011 dle
materiálu ZK-03-2012-70, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0254/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program PREVENCE KRIMINALITY 2012 dle materiálu ZK-03-2012-71, př.
1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu PREVENCE KRIMINALITY
2012 ve složení: ODS – Simona Kafoňková (TR), Radovan Necid (ZR), KDUČSL – Antonín Holub (JI), Jaroslav Hrubý (TR), ČSSD – Soňa Olivová (TR),
KSČM – Jan Slámečka (ZR), Pavel Kalabus (JI) ■ Bohumila Kovandu (PE, ČSSD)
předsedou řídicího výboru grantového programu PREVENCE KRIMINALITY
2012 ■ garantem grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2012 odbor
sekretariátu hejtmana a zástupce garanta Josefa Pokorného s právem hlasovacím
a Jana Murárika s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0255/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Rozvoj vesnice 2012 dle materiálu ZK-03-2012-72, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor
grantového programu Rozvoj vesnice 2012 ve složení: ODS – Pavel Nevrkla (TR),
KDU-ČSL – Karel Pacal (ZR), Jana Houšková (PE), ČSSD – Vladimír Černý (TR),
Eliška Pavlíková (HB), KSČM – Ladislav Brož (PE), Josef Číž (TR) ■ Stanislava
Šípa (HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj vesnice
2012 ■ garantem grantového programu Rozvoj vesnice 2012 odbor regionálního
rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0256/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Památkově chráněná území 2012 dle materiálu ZK-03-2012-73, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Památkově chráněná území 2012 ve složení:
ODS – David Beke (JI), Milan Šmíd (PE), KDU-ČSL – Petr Kesl (PE), Marie
Ostatnická (HB), ČSSD – Josef Komínek (ZR), KSČM – Miroslav Zahrádka (TR),
Ladislav Nováček (PE) ■ Marii Kružíkovou (JI, ČSSD) předsedou řídicího výboru
grantového programu Památkově chráněná území 2012 ■ garantem grantového
programu Památkově chráněná území 2012 odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou 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. 12.
2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0257/03/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zápis
o provedení kontroly Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

