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Do Festivalu muzejních nocí se opět zapojí také Kraj Vysočina
Podobně jako v předchozích letech tak i v letošním
roce otevřou krajská muzea a galerie, ale i řada dalších kulturních institucí po celé Vysočině své brány
v netradiční otvírací dobu s nevšedním doprovodným programem. Připojí se tak k IX. ročníku Festivalu muzejních nocí 2013, který se uskuteční napříč
Českou republikou ve dnech 17. května - 8. června.
Česká republika se Festivalu muzejních nocí poprvé zúčastnila v roce 2004 Pražskou muzejní nocí.
Od roku 2005 je pořádatelem festivalu Asociace
muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem
kultury ČR a Národním muzeem. Hlavním cílem
je propagace a popularizace muzeí a galerií mezi
širokou veřejností. Hostitelem Národního zahájení
Festivalu muzejních nocí 2013 bude 17. května Jindřichův Hradec a letošní IX. ročník se uzavře Pražskou muzejní nocí v sobotu 8. června.
Muzea a galerie zřizované Krajem Vysočina se od
roku 2011 zapojují do Festivalu muzejních nocí společně pod hlavičkou projektu Porta culturae. Jeho
prostřednictvím jsou programy obohaceny o příspěvky umělců – výtvarníků, hudebníků, nebo
vědecké přednášky kolegů z Dolního Rakouska.
Stejně tak tomu bude i letos.

Informace o festivalu a seznam všech zapojených
institucí je k dispozici na webových stránkách Asociace muzeí a galerií ČR www.cz-museums.cz/web/
festival_muzejnich_noci/titulni, souhrnný program
muzejních a galerijních nocí připravený ve sbírkotvorných organizacích zřizovaných Krajem Vysočina a informace o projektu Porta culturae naleznete
na webových stránkách www.vysocina-kultura.cz.
Harmonogram účasti muzeí a galerií zřizovaných
Krajem Vysočina na Festivalu muzejních nocí 2013:
17. 5. 2013 Muzeum Vysočiny Pelhřimov
24. 5. 2013 Muzeum Vysočiny Jihlava a Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě
Horácká galerie v Novém Městě na
Moravě
31. 5. 2013 Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
a Galerie výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě
22. 6. 2013 Muzeum řemesel Moravské Budějovice,
pobočka Muzea Vysočiny Třebíč
 Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
telefon: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
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Připravuje se další ročník Mladé univerzity Waldviertel
Historicky již popáté se v srpnu tohoto roku
uskuteční Mladá univerzita Waldviertel – týdenní program pro české a rakouské děti ve věku od
11 do 14 let, během kterého zažijí univerzitní atmosféru i spoustu zábavy. Budeme rádi, když se
rozhodnete předat tuto informaci těm, pro něž
je tato akce určena – vašim dětem nebo vnoučatům, případně příbuzným a samozřejmě školám. Přeshraniční Mladá univerzita Waldviertel
se koná v období od 5. do 9. srpna 2013 v Raabsu an der Thaya a v Telči. Hlavním tématem je
letos Cesta kolem světa za pět dní. Kromě dopoledních přednášek mají mladí studenti možnost
naučit se něco nového také během odpoledních workshopů. Sami budou provádět pokusy
a prakticky získávat poznatky a zážitky.
Středeční program tradičně probíhá na Vysočině.
Letos se Mladá univerzita na jeden den přesune
do Telče: města, které bylo v roce 1992 zapsáno
na Seznam světového dědictví UNESCO.
Zázemí účastníkům nabídne Univerzitní centrum Telč Masarykovy univerzity.

Zajímavé přednášky doplní několik workshopů.
Účastníci se mohou těšit na prohlídku památek
UNESCO, na fotografický workshop v centru
města, návštěvu Národního památkového ústavu v Lannerově domě, prohlídku místního renesančního zámku, který si oblíbili i filmaři, či
zažijí atmosféru známého folkového festivalu
Prázdniny v Telči.
Některé děti vyrazí mimo Telč, do Brtnice či na
hrad Roštejn. V Brtnici je připraven program
v Rodném domě Josefa Hoffmanna. Tento architekt a designér navrhl mimo jiné také palác
Stocklet v Bruselu, který je od roku 2009 zapsán na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO.
Program Mladé univerzity Waldviertel klade zvláštní důraz na to, aby se děti a mládež seznámily s českou i rakouskou kulturou. Veškerý program probíhá
dvojjazyčně, děti nepotřebují znát německý jazyk. 
Mládeži je po celou dobu k dispozici zkušený, pedagogicky vyškolený česko-rakouský tým, jenž
(dokončení na další straně)
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zaručuje neustálý dohled nad
studenty. Tlumočení přednášek
zajišťují profesionální tlumočníci. Mladí studenti a organizační
tým budou ubytováni v hotelu
JUFA (Jugend und Familiengästehaus) ve městě Raabs an der
Thaya. Připraven je i pestrý ve-

černí program. Neodmyslitelnou
součástí je diskotéka nebo posezení u táboráku.
Bližší informace jsou průběžně
zveřejňovány na internetové adrese www.jungeuni-waldviertel.
at. Přihlášky je možno podávat
od 15. dubna do 14. června 2013.

Mladá univerzita Waldviertel
je od roku 2011 součástí projektu Kulturní krajiny a identity
podél česko-rakouské hranice
– 60 let EU, který byl podpořen
Evropskou unií, Evropským
fondem pro regionální rozvoj,
z Programu přeshraniční spo-

lupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013.
 Ladislav Seidl, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 201, e-mail:
seidl.l@kr-vysocina.cz

Seminář Aktivní občanství
Dne 16. 5. 2013 se v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina
uskuteční seminář s názvem
Aktivní občanství zaměřený
na Evropský rok občanů. Akce
se koná pod záštitou hejtmana
Kraje Vysočina MUDr. Jiřího
Běhounka a Ing. Bc. Martina
Hyského, radního Kraje Vysočina pro oblast regionálního
rozvoje a územního plánování.
Seminář je určen pro širokou veřejnost a jeho cílem je účastníky
seznámit s jejich právy a možnostmi, které mají v Evropské unii.
Se svými příspěvky vystoupí
zástupce Úřadu vlády ČR Jan

Durica, který pohovoří na téma
Evropský rok občanů. Zdeňka Škarková z RRAV Jihlava
představí celoevropskou informační síť EUROPE DIRECT.
Josef Kodet z Úřadu práce Jihlava seznámí přítomné s projektem EURES. Za Národní
centrum Europass ČR vystoupí Dita Slavíková. Vzdělávací
programy v rámci EU představí Petr Chaluš z organizace Dům zahraničních služeb.
O evropském programu Mládež v akci pohovoří Iva Havlíčková z občanského sdružení
Hodina H.

Každý občan ČR je zároveň občanem EU. Zná ale svá práva,
která z evropského občanství
plynou? Ví, jaké příležitosti tato práva nabízejí? Dokáže je využívat? Nejen o těchto
otázkách budou moci účastníci diskutovat v závěrečné části
programu s přítomnými hosty.
Projekt Angažovanci v programu představí zástupce
Rakouské zemské vlády Dolního Rakouska Bernhard Haas.
Akce je organizována v rámci tohoto projektu Kraje Vysočina. Jeho celý název Zvýšení
kvality Místní agendy 21 pro-

střednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu
zaměření semináře plně odpovídá. Projekt je realizován
v rámci přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem.
Na přípravě a zajištění semináře se podílí Krajský úřad Kraje
Vysočina, Úřad práce Jihlava
a Eurocentrum Jihlava.
 Jana Böhmová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail:
bohmova.jana@kr-vysocina.cz

Dvoudenní seminář pro realizátory Místní agendy 21
Ve dnech 23.–24. května 2013 proběhne v Moravských
Budějovicích dvoudenní seminář na téma Realizace Místní
agendy 21 v Kraji Vysočina. Seminář je určen zejména zástupcům
obcí, měst a neziskových organizací realizujících MA21.
Místní agenda 21 je stále více podporovaná oblast strategického
plánování za účasti veřejnosti. Její uplatňování patří již několik let
mezi osvědčené metody kvality veřejné správy. Účastníci tohoto
vzdělávacího semináře získají nejen přehled o metodách zapojení
veřejnosti, ale vyzkouší si je i prakticky. Úspěšní absolventi budou
vědět, jak a kdy přizvat veřejnost ke zpracování dokumentů či
realizaci aktivit v obci a budou ovládat základní metody vedení

pracovních skupin včetně facilitace a moderování. Část školení
bude zaměřena na zpracování „dobré“ místní strategie. Účastníci
obdrží akreditované osvědčení registrované u MVČR.
Seminář se koná v rámci projektu Angažovanci, jehož celý název
zní Zvýšení kvality Místní agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu, který realizuje Kraj Vysočina
ve spolupráci s Dolním Rakouskem. Program a přihlašovací formulář je k dispozici na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
 Marta Vencovská, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz

Ekologická cykloštafeta Klimatour 2013
I v letošním roce proběhne
ekologická cykloštafeta s názvem Klimatour 2013. V termínu 25.–27. 6. 2013 peloton
cyklistů projede obcemi na
trase Koněšín – Velké Meziříčí – Nové Město na Moravě –
Křižánky.
Klimatour je mezinárodní cyklistická štafeta, která

má již mnohaletou tradici na
území Rakouska i Německa.
V loňském roce poprvé překročila hranice našeho kraje.
Hlavní myšlenkou akce je podpora ekologického způsobu
přepravy, vzájemného potkávání mezi obcemi a představení kulturního a společenského
života obcí. Klimatour, jež je

propagována v mediích v rámci kraje i celé republiky, slouží také ke zviditelnění obcí na
trase.
Peloton cyklistů, který tvoří nejenom organizátoři, ale i místní obyvatelé, postupně projede
obce na trase. Starostové obcí
si mezi sebou předávají symbolickou štafetu. V jednotlivých

zastávkách probíhá kulturní
program, který organizuje obec
ve spolupráci s účastníky akce.
Během tohoto programu jsou
prostřednictvím her, soutěží
a kulturních vystoupení představeny ekologické myšlenky
Klimatour a je prostor pro ukázku z kulturního dění v obci.
(dokončení na další straně)
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Předpokládaná trasa letošního ročníku, který proběhne v termínu
25.–27. 6., je rozdělena do tří etap: Koněšín – Velké Meziříčí, Velké
Meziříčí – Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě – Křižánky. Budeme rádi, pokud se obce, které leží poblíž této trasy,
také připojí.
Akce je organizována v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem Zvýšení kvality Místní agendy 21 prostřednictvím zapoje-

ní aktivních občanů do rozvoje regionu, zkráceně Angažovanci,
v rámci přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem.
 Petr Holý, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz
 Jana Böhmová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz

Zásady pro poskytování dotací – Místní agenda 21 a Zdraví 21
Zásady pro poskytování dotací – Místní agenda 21 a Zdraví 21. Do
15. května 2013 je ještě možné podat žádost o dotaci ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na propagaci a naplňování Místní agendy
21 a Zdraví 21. Žadatelé – obce, mikroregiony, MAS a NNO, kteří
jsou realizátory Místní agendy 21 a školy zařazené do programu Škola podporující zdraví – mohou podle stupně pokročilosti realizace
MA21 získat z krajského rozpočtu až 80 000 Kč.
Celková alokace pro rok 2013 je 2 500 000 Kč. V prvním termínu

odevzdávání žádostí (15. 2. 2013) bylo schváleno celkem 38 žádostí
a přiděleno 1 960 578 Kč. Mezi nejčastěji podporované aktivity patří osvětové kampaně, zavádění principů udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu a plánování s veřejností. Informace o programu
jsou zveřejněny na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
 Dana Kratochvílová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 586, e-mail: kratochvilova.d@kr-vysocina.cz

Bytová výstavba na Vysočině
Probíhající ekonomická krize
se v České republice projevila
mimo jiné také v poklesu stavební činnosti. ČSÚ pravidelně
vydává informace o počtu dokončených a nově zahájených
bytů. Zatímco pokles počtu zahájených bytů byl v celé ČR
poměrně výrazný již od roku
2008, počet bytů dokončených,
a tedy i intenzita stavební činnosti, se až do konce roku 2010
měnila pouze nepatrně. Tato
skutečnost však pouze předznaKraj

menala možný prudký pokles
ve stavebnictví v dalším období.
V ČR pro rok 2012 byl zaznamenán mírný meziroční nárůst dokončených bytů o 800 bytů (tedy
o 3 %). Pouze v pěti krajích byl
zaznamenán pokles, nejvíce ve
Středočeském kraji o 473 bytů.
Největší nárůst byl zaznamenán
v Praze (544 bytů). Na Vysočině bylo meziročně dokončeno
o 71 bytů méně. Počet bytů zahájených na národní úrovni klesl poměrně výrazně, v záporných

číslech se vyskytlo hned dvanáct
krajů, nejvíce pak v Jihočeském
kraji o 32,2 %. Mírný nárůst
byl zaznamenán pouze v Praze
a Zlínském kraji. V našem kraji pak bylo zahájeno o 247 bytů
méně než v předcházejícím roce.
Na Vysočině je dlouhodobě největší stavební aktivita vykazována na Jihlavsku, v roce 2012
však bylo nejvíce 315 bytů dokončeno na Žďársku, zde bylo
zjištěno i nejvíce zahájených
bytů 328. Na opačném konci

Dokončené byty v roce
2011

pomyslného žebříčku v kraji se
pravidelně objevuje okres Třebíč. V roce 2012 jej však vystřídalo Pelhřimovsko, kde bylo
zaevidováno pouze 209 dokončených a 97 zahájených bytů.
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje
telefon.: 564 602 542, e-mail:
molak.m@kr-vysocina.cz

Zahájené byty v roce

2009

2010

2010

2011

2012

Hl. m. Praha

7 397

6 151

3 480

2012
4 024

2009
5 719

2 878

2 733

2 827

Středočeský

7 422

7 405

6 376

5 903

7 516

6 448

5 846

4 914

Jihočeský

2 173

2 137

2 028

1 984

1 910

1 793

2 193

1 485

Plzeňský

2 051

1 904

1 457

1 444

2 084

2 031

1 630

1 420

Karlovarský

512

867

626

543

845

608

728

607

Ústecký

1 089

1 097

1 239

1 271

1 631

1 220

1 197

1 147

Liberecký

1 480

1 256

957

1 252

1 535

1 152

839

747

Královéhradecký

1 516

1 807

1 320

1 384

1 942

1 254

1 272

1 216

Pardubický

1 612

1 644

1 274

1 295

2 078

1 251

1 376

1 096

Vysočina

1 416

1 772

1 347

1 276

1 380

1 154

1 238

991

Jihomoravský

4 952

4 457

3 608

3 773

4 427

3 414

3 380

3 008

Olomoucký

2 026

1 648

1 305

1 490

1 840

1 163

1 264

1 176

Zlínský

1 894

1 403

1 090

1 137

1 300

1 228

1 128

1 145

Moravskoslezský

2 986

2 898

2 523

2 701

3 112

2 541

2 711

2 074

38 526

36 446

28 630

29 477

37 319

28 135

27 535

23 853

ČR celkem
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MAS jsou výborným nástrojem rozvoje venkova Vysočiny
V Kraji Vysočina aktuálně působí 16 místních akčních skupin (dále
jen „MAS“), do kterých je zapojeno více než 90 % obcí kraje a 70 %
jeho obyvatel. MAS aktivují a sdružují veřejné i soukromé subjekty
snažící se o rozvoj venkova na svém území. Jejich přínos je nepopiratelný zejména v oblasti administrace prostředků v rámci Programu rozvoje venkova ČR a dalších aktivit (projektů) motivujících
zájem obyvatel kraje na jeho udržitelném rozvoji. Včetně aktuálního
roku 2013 už prostřednictvím MAS historicky „přiteklo“ do našeho kraje bezmála 300 mil. Kč, které významně přispěly k realizaci stovek rozvojových projektů obcí, neziskových organizací i firem
napříč celým územím kraje. I z těchto důvodů navázal Kraj Vyso-

Mapa pokrytí území kraje MAS (obce nad 25 tisíc obyvatel
nemohou být dle pravidel LEADER do MAS zapojeny)

Číslo

NÁZEV M A S

Počet obcí

1

Českomoravské pomezí

35

2

Havlíčkův kraj o. p. s.

55

3

Královská stezka, o. p. s.

65

4

LEADER - Loucko, o. s.

9

5

MAS Jemnicko, o. p. s.

32

6

MAS Mikroregionu Telčsko, o.s.

48

7

MAS Rokytná, o. p. s.

49

8

MAS Šipka, o. s.

27

9

MAS Třešťsko, o. p. s.

39

10

MAS Zubří Země, o. p. s.

69

11

MOST Vysočiny, o. p. s.

56

12

OSLAVKA o. p. s.

34

13

Podhorácko, o. p. s.

47

14

Podhůří Železných hor, o.p.s.

13

15

Společnost pro rozvoj Humpolecka, o. s.

25

16

Via rustica o.s.

63

čina již v roce 2006 s těmito subjekty spolupráci, jež je rok od roku
intenzivnější. V prvních letech existence MAS pomáhal kraj s jejich
etablováním na svém území a i nyní aktivně spolupracuje na jejich
rozvoji. Z krajského rozpočtu bylo do roku 2013 včetně vynaloženo
na podporu MAS 3,7 mil. Kč a další podpora na období 2014–2020
se připravuje. Kraj také uvítal vznik Krajského sdružení národní sítě
MAS, se kterým spolupracuje zejména v oblasti propagace rozvoje venkova svého území. Tak tomu bylo například v rámci výstavy
Země živitelka 2012. Z budoucích akcí MAS lze jmenovat tradiční setkání jejich zástupců a dalších aktérů rozvoje venkova v rámci
akce LEADERFEST 2013, jež proběhne ve dnech 20 až 22. června
ve Velkém Meziříčí.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
Regulace interaktivních videoloterijních terminálů
V částce 50/2013 Sbírky zákonů vydané dne 30. 4. 2013 byl pod
č. 112 publikován nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/13 ze
dne 2. dubna 2013, kterým bylo zrušeno ustanovení čl. II bodu
4. zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to ke dni vyhlášení tohoto nálezu
ve Sbírce zákonů.
Ústavní soud vyhověl návrhu Města Klatovy na zrušení přechodného ustanovení zákona č. 300/2011 Sb., jímž zákonodárce
v rozporu s ústavně garantovaným právem obcí na samosprávu
odložil pravomoc obcí regulovat umisťování takzvaných interaktivních videoloterijních terminálů na svém území, a to až do
konce roku 2014. Ústavní soud označil napadenou právní úpravu
za rozpornou s právem obcí na samosprávu, přičemž účely, které
tato právní úprava sledovala, charakterizoval jako nelegitimní.

Z odůvodnění nálezu vyplývá, že součástí práva na samosprávu
zakotveného v ústavě a ve smyslu nyní již ustálené judikatury
Ústavního soudu je rovněž možnost obcí prostřednictvím vydávání obecně závazných vyhlášek regulovat provoz interaktivních
videoloterijních terminálů na jejím území. Ústavní rozměr práva
na samosprávu tak nelze měnit obyčejným zákonem.
Lze tudíž shrnout, že pokud napadené ustanovení možnost obcí
regulovat provoz interaktivních videoloterijních terminálů byť
jen dočasně, avšak po dobu nikoliv nevýznamnou, vylučovalo,
jednalo se o zásah do ústavně garantovaného práva na samosprávu.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

číslo 5/2013

ZPRAVODAJ

strana 5

Novinky ve Sbírce zákonů
Užívání bytů a nebytových prostorů
V částce 31/2013 Sbírky zákonů vydané dne 14. 3. 2013 byl pod
č. 67 publikován zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
Zákon upravuje plnění spojená s užíváním bytů a nebytových
prostorů v domě s byty (služby) a postup při určování záloh za
služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.
Službami jsou dle zákona zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních
vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid
společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Změna občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost
V částce 32/2013 Sbírky zákonů vydané dne 19. 3. 2013 byl
pod č. 68 publikován zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon upravuje změnu právní formy občanského sdružení na
obecně prospěšnou společnost, přičemž stanovuje, že o této změně právní formy lze rozhodnout nejpozději do 31. prosince 2013.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2013.
Pracovnělékařské služby
V částce 37/2013 Sbírky zákonů vydané dne 3. 4. 2013 byla pod
č. 79 publikována vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové
péče).
Vyhláška upravuje obsah a rozsah pracovnělékařských služeb,
posuzování zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci nebo službě a posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke
sportu a tělesné výchově.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Energetická náročnost budov
V částce 36/2013 Sbírky zákonů vydané dne 29. 3. 2013 byla pod č. 78
publikována vyhláška o energetické náročnosti budov.
Prováděcí vyhláška k zákonu o hospodaření energií mimo jiné
stanovuje nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro
budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a dále metodu výpočtu energetické náročnosti budovy.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2013.
Zdanění příjmů z prodeje v rámci majetkového vyrovnání
s církvemi
V částce 38/2013 Sbírky zákonů vydané dne 3. 4. 2013 byl pod č. 80
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Ze zákona o daních z příjmů se vypouští daňová výjimka v případě zdanění příjmů získaných prvním prodejem majetku nabytého
podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Léčiva
V částce 33/2013 Sbírky zákonů vydané dne 19. 3. 2013 byl pod
č. 70 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona mimo jiné zapracovává relevantní ustanovení
evropského práva týkající se farmakovigilance a ochrany před
možným vstupem padělaných léčiv, léčivých přípravků a léčivých látek na trh.
Zákon nabývá účinnosti dnem 2. 4. 2013 (část 2. 7. 2013, část
uplynutím tří let ode dne vyhlášení aktů vydaných Evropskou komisí v přenesené působnosti podle článku I bodu 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU, část 4. 8. 2013, část 28.
10. 2013, část 1. 1. 2014, část 1. 1. 2015).
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Poznatky z kontrol hospodaření příspěvkových organizací kraje
Dne 19. března 2013 projednala Rada Kraje Vysočina zprávu odboru kontroly krajského úřadu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2012, kterou vzala na vědomí usnesením
č. 0495/10/2013/RK. Ve zprávě se konstatuje, že v roce 2012 provedli kontrolní pracovníci oddělení veřejnosprávní kontroly krajského úřadu celkem 46 následných kontrol hospodaření krajských
příspěvkových organizací v resortech školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury a cestovního ruchu. Při těchto kontrolách bylo
ověřováno dodržování právních předpisů a pokynů zřizovatele zejména v oblasti účetnictví a současně také fungování a účinnost vnitřního kontrolního systému nastaveného podle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrolami
bylo u tří příspěvkových organizací zjištěno porušení rozpočtové
kázně, které se týkalo neoprávněné tvorby či použití peněžních fondů a nesprávného použití příspěvku na provoz.

U vybraných příspěvkových organizací byly vykonány tematické
kontroly, které se v roce 2012 zaměřily na hospodaření s majetkem
a jeho inventarizaci a na smluvní vztahy příspěvkových organizací.
Shrnutí všech nedostatků zjištěných při následných finančních kontrolách hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2012
je zveřejněno na internetových stránkách Kraje Vysočina v sekci Krajský úřad > Dokumenty odborů > Odbor kontroly. V první
části tohoto materiálu jsou uvedeny poznatky kontrolorů týkající se
funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Druhá část
shrnuje zjištěné nedostatky v členění podle stupně jejich závažnosti a dopadu na stavy majetku a závazků vykazované v účetních závěrkách nebo na výsledek hospodaření příspěvkových organizací.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly,
telefon: 564 602 701, e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz
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Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 2/2013 konaného dne 2. 4. 2013
Usnesení 0093/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program
jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0094/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje volí MUDr. Radka Černého
a Josefa Číže ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0095/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0096/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0097/02/2013/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 2013 v celkové výši
1 250 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná
část: 1. na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO II: - Město Golčův
Jeníkov (IČ: 267406) 100 000 Kč, - Město Jaroměřice nad Rokytnou (IČ: 289507)
100 000 Kč, - Město Moravské Budějovice (IČ: 289931) 100 000 Kč, - Město Nové
Město na Moravě (IČ: 294900) 100 000 Kč, - Město Počátky (IČ: 248843) 100 000 Kč,
- Město Přibyslav (IČ: 268097) 100 000 Kč, - Město Světlá nad Sázavou (IČ: 268321)
100 000 Kč, - Město Žďár nad Sázavou (IČ: 295841) 100 000 Kč, - Město Ždírec
nad Doubravou (IČ: 268542) 100 000 Kč, - Obec Želetava (IČ: 290751) 100 000 Kč,
2. na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím službu
v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání
v pracovním poměru: - Obec Dukovany (IČ: 289329) 50 000 Kč, - Město Habry (IČ:
267422) 100 000 Kč, - Městys Nový Rychnov (IČ: 248738) 50 000 Kč, - Městys Štoky
(IČ: 268356) 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0098/02/2013/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 2013 dle materiálu
ZK-02-2013-05, př. 1 ■ Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013
dle materiálu ZK-02-2013-05, 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-02-2013-05, př. 3 ■ neinvestiční
dotaci obcím v celkové výši 4 236 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek
sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina
dle materiálu ZK-02-2013-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0099/02/2013/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 2013 dle materiálu ZK-02-2013-06,
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 2013 dle materiálu ZK-02-2013-06, př. 2,
na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2013-06, př. 5
■ neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů
v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu
ZK-02-2013-06, př. 3, zamítá žádosti obcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu
v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu
ZK-02-2013-06, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0100/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku
v Kraji Vysočina v roce 2013 dle materiálu ZK-02-2013-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0101/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Jednací řád výborů
Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2013-08, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0102/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje cenu Kraje Vysočina
ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2013-09, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0103/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce
(jinde nezařazená), o částku 980 850 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 980 850 Kč, rozhoduje poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo
kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), dobročinnému fondu
ViZa dle materiálu ZK-10-2013-10, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0104/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden–prosinec 2012 dle
materiálu ZK-02-2013-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0105/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít darovací
smlouvy dle materiálů ZK-02-2013-13, př. 1, a ZK-02-2013-13, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0106/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 727/6 ostatní plocha, silnice, o výměře 114 m2 a par. č. 727/7 ostatní
plocha, silnice, o výměře 10 m2, nově oddělené dle GP 193-63/2012 z pozemku par.
č. 697/2 v k. ú. a obci Bystrá, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Bystrá,
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schvaluje dodatek č. 941 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0107/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 337/9 a par. č 337/10 oddělené dle GP č. 163-96/2011 z pozemku par.
č. 337/6 v k. ú. Rovný a obci Slavíkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce
Slavíkov, schvaluje dodatek č. 942 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0108/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce
a Obcí Kraborovice na straně budoucího obdarovaného, ve které se smluvní strany
po vydání správního rozhodnutí o vyřazení části silnice III/34516 ze silniční sítě
zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 506/6 o výměře 3588 m2
odděleného geometrickým plánem č. 191-593/2012 z pozemku par. č. 506/1, pozemku
par. č. 1215 o výměře 6 478 m2, oba v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice, a stavby
komunikace postavené na pozemku par. č. 506/6 z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Obce Kraborovice ■ nabýt darem pozemek par. č. 498/17 o výměře 31 m2
oddělený geometrickým plánem č. 191-593/2012 z pozemku par. č. 498/1 v k. ú. Úhrov
a obci Kraborovice z vlastnictví Obce Kraborovice do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje dodatek č. 943 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0109/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt
pozemky par. č. 1346/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m2, par. č. 3896/3
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 242 m2 a par. č. 3896/4 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 21 m2, vše v k. ú. a obci Stařeč z vlastnictví České republiky a příslušnosti
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 944 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0110/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky par.
č. 1542/33 o výměře 317 m2, ostatní plocha, jiná plocha, a par. č. 2609/7 o výměře 417 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví České republiky
– příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 36 700 Kč dle kupní smlouvy dle
materiálu ZK-02-2013-18, př. 1, schvaluje dodatek č. 945 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0111/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
nově oddělené pozemky dle materiálu ZK-02-2013-19, př. 1, v k. ú. a obci Chotěboř
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Chotěboř ■ nabýt darem pozemky
dle materiálu ZK-02-2013-19, př. 2, v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví Města
Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina ■ převést darem stavební objekt SO 302
– Jednotná kanalizace a objekt Doplnění odvodnění SO 302 pořízené v rámci stavby
II/345 Chotěboř – průtah úsek č. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města
Chotěboř, schvaluje ■ dodatek č. 946 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-19, př. 3 ■ dodatek
č. 947 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2013-19, př. 4.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0112/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem dle
GP č. 1458-37/2012 nově oddělené pozemky par. č. 1045/12, ostatní plocha, neplodná
půda, o výměře 85 m2 a par. č. 1797/10, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 217
m2 a par. č. 1007/3, trvalý travní porost, o výměře 127 m2 v k. ú. a obci Přibyslav
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Přibyslav ■ úplatně nabýt dle GP
č. 1458-37/2012 nově oddělený pozemek par. č. 1045/15 ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 44 m2 z vlastnictví SC Metal, s. r. o., U Nádraží 383, 582 22 Přibyslav, do
vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2, schvaluje ■ dodatek
č. 948 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2013-20, př. 1 ■ dodatek č. 949 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK01-2013-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0113/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Budkov dle darovací
smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 1 ■ nabýt darem pozemek z vlastnictví
Obce Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu
ZK-02-2013-21, př. 2 ■ nabýt úplatně z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví
Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 5
■ nabýt bezúplatně pozemky z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového
úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 6,
schvaluje ■ dodatek č. 950 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 3 ■ dodatek č. 951
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0114/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 952
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0115/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 953
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2013-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0116/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 552/33 o výměře 715 m2, oddělený z pozemku par. č. 552/31, pozemek
par. č. 552/32 o výměře 672 m2, oddělený z pozemku par. č. 552/31, pozemek par.
č. 556/3 o výměře 500 m2, oddělený z pozemku par. č. 556 a pozemek par. č. 556/2
o výměře 292 m2, oddělený z pozemku par. č. 556, dle geometrického plánu č. 2825640/2011, vše v obci a k. ú. Lesonice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Lesonice, schvaluje dodatek č. 954 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0117/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemek par. č. 1337/12 oddělený z pozemku par. č. 1337/1 dle geometrického plánu
č. 127-1199/2003 v k. ú. Vepříkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Vepříkov ■ nabýt darem pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9 a díl „a“ oddělený
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dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z pozemku par. č. 1281/1 v k. ú. Vepříkov
z vlastnictví Obce Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 955
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2013-25, př. 1 ■ dodatek č. 956 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0118/02/2013/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0119/02/2013/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0120/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0209/03/2012/ZK ze dne 15. 5. 2012 ve znění usnesení č. 0049/01/2013/ZK ze dne
19. 2. 2013 tak, že text: Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu
materiálu ZK-03-2012-32, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době
uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2
u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí
II. třídy s výjimkou pozemku par. č. 88/10 v k. ú. a obci Klokočov, který Kraj Vysočina
nabyde darem z vlastnictví Obce Klokočov, se nahrazuje textem: Zastupitelstvo kraje
rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2012-32, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje
Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2
u pozemků zastavěných silnicí II. třídy s výjimkou pozemku par. č. 88/10 v k. ú.
a obci Klokočov, který Kraj Vysočina nabyde darem z vlastnictví Obce Klokočov
a s výjimkou pozemku par. č. 801/3 odděleného GP č. 211-163/2011 z pozemku par.
č. EN 801 v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec, který Kraj Vysočina nabyde
bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky, Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 00.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0121/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky a nepotřebnou část stavby silnice III/4062 v rozsahu dle materiálu ZK-022013-29, př. 1, v k. ú. Pístov u Jihlavy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Statutárního města Jihlava ■ nabýt darem pozemky pod přeloženou částí silnice
III/4062 v rozsahu dle materiálu ZK-02-2013-29, př. 2, v k. ú. Pístov u Jihlavy
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 958 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2013-29, př. 3 ■ dodatek č. 959 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2013-29, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0122/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky par. č. 288/41 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m2 a par.
č. 288/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m2 nově oddělené dle GPL
č. 333-2208/2012 z pozemku par. č. 288/3 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z
vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Moravské Budějovice ■ nabýt darem
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pozemek par. č. 288/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m2 nově
oddělený z pozemků par. č. 288/13, par. č. 288/18, par. č. 288/36 a pozemek par. č.
288/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m2 nově oddělený z pozemku
par. č. 57/1, všechny v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice, vše dle GPL č. 3332208/2012, z vlastnictví Města Moravské Budějovice do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje ■ dodatek č. 960 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-30, př. 1 ■ dodatek č. 961 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2013-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0123/02/2013/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0124/02/2013/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0125/02/2013/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0126/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy
o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru
nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu trvalých záborů dle materiálů ZK-022013-34, př. 1, a za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0127/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně
nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2013-35, 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. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0128/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky dle
materiálu ZK-02-2013-36, př. 2, z vlastnictví České republiky a práva hospodaření
s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem
Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ: 00016918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní
cenu 100 820 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-36, př. 4, plus úhradu
částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 600 Kč, schvaluje dodatek č. 966
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2013-36, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0129/02/2013/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0130/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem pozemky
dle materiálu ZK-02-2013-38, př. 1, z vlastnictví Městyse Libice nad Doubravou do
vlastnictví Kraje Vysočina ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2013-38, př.
2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Libice nad Doubravou, schvaluje
dodatek č. 968 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2013-38, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0131/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 17
Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč dle
materiálu ZK-02-2013-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0132/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 1113/1 o výměře 47 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
par. č. 1113/5 o výměře 81 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/7
o výměře 36 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, par č. 1113/9 o výměře 19 m2
– ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí, oddělené
z pozemku par. č. 1099/1 dle geometrického plánu č. 144-2-216/2012, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Města Velké Meziříčí, schvaluje Dodatek č. 969
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2013-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0133/02/2013/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0134/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně
pozemky v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Státního statku Jeneč, státního
podniku v likvidaci, do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle kupní
smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0135/02/2013/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0136/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1536/61 – ost. plocha zeleň o výměře 454 m2 oddělený GP č. 173864/2013 z pozemku par. č. 1536/12 a pozemek par. č. 1536/62 – ost. plocha, zeleň,
o výměře 35 m2 oddělený GP č. 1739-64/2013 z pozemku par. č. 1536/13 v k. ú. a obci
Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Třešť, schvaluje dodatek
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Zřizovací listiny č. 10 Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť dle
materiálu ZK-02-2013-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0137/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí
navržených k podpoře dle materiálu ZK-02-2013-45, př. 1, rozhoduje poskytnout
dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních
služeb a územního rozvoje, ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2013-45, př. 1,
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-45, př. 1, na realizaci akcí uvedených
v materiálu ZK-02-2013-45, 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. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0138/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Partnerskou
dohodu dle materiálu ZK-02-2013-46, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0139/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Územní rozvoj – Program obnovy venkova,
dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2013-47, př. 1, v maximální výši uvedené
v materiálu ZK-02-2013-47, 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. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0140/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 1 500 000 Kč
určených na předfinancování projektu RAILHUC s tím, že finance budou uvolňovány
postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0141/02/2013/ZK – Zastupitelstvu kraje schvaluje převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 30 000 000 Kč
určených na předfinancování projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně
podle aktuální potřeby projektu v případě, že projekt bude podpořen.
odpovědnost: OSMS, ORR, termín: 5. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0142/02/2013/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 2013 na realizaci Rozvojového
programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem Gymnázium
a Gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0143/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění
do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu
Evropské unie ve výši 20 900 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava,
Demlova 34, IČ: 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0144/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci
z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže,
organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČ: 26524783, ve výši 300 000 Kč na
její činnost dle materiálu ZK-02-2013-52, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 30. 6.
2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0145/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
označenými v materiálu ZK-02-2013-53, př. 1 kódy 2C, 2A, 2B.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 4. 2013 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0146/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti
vzdělávání, o částku 28 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 28 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 3 659 tis. Kč obcím
dle materiálu ZK-02-2013-54, př. 2, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK02-2013-54, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0147/02/2013/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 260 tis. Kč na pořizování
a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-02-201355, př. 3, tabulka 3 B.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0148/02/2013/ZK – Zastupitelstvu kraje rozhoduje ■ poskytnout dary
v celkové výši 7 405 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299
– Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím, dle materiálu ZK-02-2013-56, př.
2, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-56, př. 3 ■ poskytnout dar
ve výši 330 tis. Kč Statutárnímu městu Jihlava smlouvou dle materiálu ZK-02-201356, př. 4.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0149/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na Rozvojový program na podporu financování asistentů
pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu
ZK-02-2013-58, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: duben
2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0150/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka
přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2013-59, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: duben
2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0151/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci
Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod, o. s., Ledečská 3028, Havlíčkův Brod,
IČ: 00529672, ve výši 282 000 Kč dle materiálu ZK-02-2013-60, př. 2, schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419
– Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 282 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče
o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 282 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0152/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Výroční
zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012
a kalendářní rok 2012 dle materiálu ZK-02-2013-57, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce března odeslat na MŠMT a zveřejnit na
webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0153/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci
z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury, pořadateli krajské postupové
přehlídky dle materiálu ZK-02-2013-61, př. 3, v souladu s Pravidly Rady Kraje
Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 14/12.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0154/02/2013/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 či připomenutím významných výročí obcí č. 14/12
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-62, 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. 14/12 žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-02-2013-62, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0155/02/2013/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-02-2013-63, př. 1 ■ neposkytnout dotace na
obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu
ZK-02-2013-63, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický
odbor, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0156/02/2013/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 podle materiálu
ZK-02-2013-64, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický
odbor, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0157/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v rámci projektu
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální
projekt II., ev. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00073: ■ Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky
Sociální služby – Azylový dům pro matky s dětmi – Třebíč dle materiálu ZK-022013-65, př. 1 ■ Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby – Azylový
dům pro muže – Třebíč dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 2 ■ Odůvodnění účelnosti
Veřejné zakázky Sociální služby – Azylový dům pro rodič:e s dětmi – Žďár nad
Sázavou dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 3 ■ Odůvodnění účelnosti Veřejné
zakázky Sociální služby – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Havlíčkův
Brod dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 4 ■ Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky
Sociální služby – Azylový dům pro matky s dětmi – Havlíčkův Brod dle materiálu
ZK-02-2013-65, př. 5 ■ Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby
– Azylový dům pro muže – Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2013-65, př.
6 ■ Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby – Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi – Jihlava dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 7 ■ Odůvodnění
účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby – Azylový dům pro muže – Jihlava dle
materiálu ZK-02-2013-65, př. 8 ■ Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální
služby – Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním
– Chotěboř dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 9 ■ Odůvodnění účelnosti
Veřejné zakázky Sociální služby – Sociální rehabilitace osob s chronickým
duševním onemocněním – Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 10
■ Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby – Sociální rehabilitace

projektovou přípravu na zvláštní účet Realizace úspor energie III. dle materiálů
ZK-02-2013-66 a ZK-02-2013-66, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový a odbor zdravotnictví,
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, termín: 15. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

osob s chronickým duševním onemocněním – Pelhřimov dle materiálu ZK-022013-65, př. 11 ■ Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby – Sociální
rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním – Jihlava dle materiálu
ZK-02-2013-65, př. 12 ■ Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby
– Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením – Jihlava dle
materiálu ZK-02-2013-65, př. 13 ■ Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální
služby – Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním – Žďár
nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 14 ■ Odůvodnění účelnosti Veřejné
zakázky Sociální služby – Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním
onemocněním – Třebíč dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 15.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0158/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je
výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci
v celkové výši 14 725 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu
ZK-02-2013-79, př. 1, schvaluje ■ vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-02-2013-79, př. 2 ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální
věci dle materiálu ZK-02-2013-79, př. 3.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 15. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0159/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dar
dle materiálu ZK-02-2013-80, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n.,
položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 350 000 Kč při současném zvýšení
kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky
zaměstnanosti, o částku 350 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0160/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o zabezpečení přípravy projektu Kraje Vysočina v oblasti úspor energie
v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů ZK02-2013-66, ZK-02-2013-66, př. 1, a ZK-02-2013-66, př. 3, v rámci Operačního
programu Životní prostředí, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu
strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 150.000 Kč pro

Usnesení 0161/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Biodiverzita II. dle materiálu ZK02-2013-67, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 15. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0162/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
v Kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu
kontroly jejich využití ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 dle materiálu ZK02-2013-68, 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, 5, 6 a 7
dle materiálu ZK-02-2013-68, př. 2.

Usnesení 0163/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2321 – Odvádění
a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, o částku 6 000 000 Kč při současném
snížení § 2310 – Pitná voda, o částku 6 000 000 Kč, rozhoduje ■ poskytnout
dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 – Odvádění a čištění
odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce
v celkové výši 43 453 000 Kč dle materiálu ZK-02-2013-69, př. 2 ■ neposkytnout
dotace obci a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 – Odvádění a čištění
odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce
dle materiálu ZK-02-2013-69, př. 3, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-02-2013-69, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0164/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Zemědělství, § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská
činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v Kraji Vysočina
pro období 2007–2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich
využití ve znění Dodatků č. 1 a 2 dle materiálu ZK-02-2013-70, př. 3, dle vzorové
smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2013-70, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0165/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Regionální kultura 2013 dle materiálu ZK-02-2013-72, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Regionální kultura 2013 ve složení: ODS
– Martin Hladík (HB), Jaroslav Ptáček (ZR), KDU-ČSL – Petr Kesl (PE), Jan
Málek (HB), ČSSD – Miroslav Novák (ZR), Radek Blecha (JI), KSČM – Pavel
Kalabus (JI), Pro Vysočinu – Milan Kolář (JI), Milan Vlček (ZR), TOP 09
a STAN – Libor Honzárek (HB), Ladislav Bárta (ZR) ■ Jana Slámečku (ZR,
KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Regionální kultura
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2013 ■ garantem grantového programu Regionální kultura 2013 odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Katinu Lisou s právem
hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním a pověřuje radu kraje,
aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín:
31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0166/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Rozvoj podnikatelů 2013 dle materiálu ZK-02-2013-73, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013 ve složení: ODS
– Radek Černý (ZR), Zdeněk Jirků (PE), KDU-ČSL – Jaromír Kalina (JI),
Jan Matějů (PE), ČSSD – Marie Rubišarová Medová (JI), KSČM – Stanislav
Šmíd (JI), Pavel Hodač (PE), Pro Vysočinu – Jiří Hodinka (PE), Drahoslav
Kadlec (PE), TOP 09 a STAN – Irini Martakidisová (ZR), Martin Sedlák (HB)
■ Vladimír Černý (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu
Rozvoj podnikatelů 2013 ■ garantem grantového programu Rozvoj podnikatelů
2013 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem
hlasovacím a Ivetu Fryšovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0167/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Naše školka 2013 dle materiálu ZK-02-2013-74, př. 1, jmenuje ■ řídicí
výbor grantového programu Naše školka 2013 ve složení: ODS – Roman
Křivánek (JI), Václav Průša (HB), KDU-ČSL – Jiří Vondráček (HB), ČSSD
– Markéta Pfefferová (HB), Milan Šustr (ZR), KSČM – Milan Ustohal (TR),
Michal Dlouhý (HB), Pro Vysočinu – Eva Požárová (JI), Martina Křivková (JI),
TOP 09 a STAN – Jana Spekhorstová (TR), Věra Podhorská (JI) ■ Radka Pátka
(ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Naše školka
2013 ■ garantem grantového programu Naše školka 2013 odbor regionálního
rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana
Vichra s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0168/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2013 dle materiálu ZK02-2013-76, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu Environmentální
osvěta – Přírodní zahrady 2013 ve složení: ODS – Vladimír Mareček (TR), Zdeněk
Janovský (HB), KDU-ČSL – Jana Houšková (PE), Ludmila Paclíková (HB), ČSSD
– Stanislava Prokešová (JI), KSČM – Jaroslav Kolařík (JI), Miroslav Zahrádka
(TR), Pro Vysočinu – Pavlína Zábranská (JI), Zdeňka Marková (ZR), TOP 09
a STAN – Zdeněk Skoumal (TR), Luboš Rudišar (PE) ■ Zdeňka Ryšavého (TR,
ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Environmentální osvěta
– Přírodní zahrady 2013 ■ garantem grantového programu Environmentální
osvěta – Přírodní zahrady 2013 odbor životního prostředí a zástupce garanta
Ing. Martinu Ferklovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0169/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 dle materiálu ZK-022013-77, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Podpora budování
dětských dopravních hřišť 2013 ve složení: ODS – Ivan Hobza (TR), KDU-ČSL
– Petr Piáček (JI), Miroslav Vrbka (TR), ČSSD – Jan Martinec (HB), Jaroslava
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Kabelková (ZR), KSČM – Bohuslav Musil (ZR), Josef Zahradníček (TR),
Pro Vysočinu – Pavlína Zábranská (JI), Petr Novotný (TR), TOP 09 a STAN
– Ladislav Bárta (ZR), Martin Sedlák (HB) ■ Jaroslava Vymazala (JI, ODS)
předsedou řídicího výboru grantového programu Podpora budování dětských
dopravních hřišť 2013 ■ garantem grantového programu Podpora budování
dětských dopravních hřišť 2013 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: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0170/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 dle materiálu ZK02-2013-71, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Doprovodná
infrastruktura cestovního ruchu 2013 ve složení: ODS – Alena Hostašová
(TR), Hana Müllerová (JI), KDU-ČSL – Magda Vaňková (JI), Jaroslav Hrubý
(TR), ČSSD – Ivana Simandlová (HB), Josef Komínek (ZR), KSČM – Julie
Dolejší (TR), Lubomír Drápela (JI), Pro Vysočinu – Vladimír Měrka (TR),
Jiří Hodinka (PE), TOP 09 a STAN – Martin Sedlák (HB) ■ Reda Ifrah (ZR,
TOP09 a STAN) předsedou řídicího výboru grantového programu Doprovodná
infrastruktura cestovního ruchu 2013 ■ garantem grantového programu
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Olgu Čermákovou zástupcem garanta s právem
hlasovacím a Zdeňku Kasalovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0171/02/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Prodejny regionálních produktů 2013 dle materiálu ZK-02-2013-75, př.
1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Prodejny regionálních produktů
2013 ve složení: ODS – Václav Klátil (PE), Pavel Hladík (HB), KDU-ČSL
– Miroslav Krupica (TR), Jaroslav Poborský (HB), ČSSD – Eliška Pavlíková
(HB), Josef Matějek (TR), KSČM – Dana Milotová (TR), Věra Buchtová (ZR),
Pro Vysočinu – Simona Budařová (TR), TOP 09 a STAN – Libor Honzárek
(HB), Irini Martakidisová (ZR) ■ Marii Černou (TR, Pro Vysočinu) předsedkyní
řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2013
■ garantem grantového programu Prodejny regionálních produktů 2013
odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem
hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D., s právem poradním, pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

