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Informační systém kvality ovzduší
v Kraji Vysočina
Od 1. října 2012 probíhá na území Kraje Vysočina monitoring kvality ovzduší, který realizuje
na základě zadání Kraje Vysočina konsorcium
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o., Praha. Po dobu pěti let se
budou ve 24 vybraných lokalitách po osm týdnů
rovnoměrně rozvržených v roce měřit hodnoty nejvýznamnějších znečišťujících látek, jako
jsou například prašné částice PM10, PM2,5, NO,
NO2, NOx, SO2, VOC, PAU a výběrově aldehydy a dioxiny. Měřicí kampaně jsou naplánovány
tak, aby reprezentovaly topnou a netopnou sezonu, a každá lokalita má své specifické poslání zaměřené buď na dopravu, lokální topeniště,
nebo průmyslovou zónu.
V současné době jsou výstupem Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina
(dále jen „ISKOV“) aktuální informace o počasí a znečištění ovzduší na jednotlivých lokalitách

dostupné veřejnosti na speciální webové stránce
www.ovzdusivysocina.cz.
Dalšími výstupy tohoto projektu budou periodické roční zprávy, které budou srozumitelnou
formou interpretovat výsledky měření v kontextu vlivu prostředí a ročního období (počasí).
V roce 2017 bude k dispozici závěrečná zpráva
hodnotící výsledky pětiletého měření v širších
souvislostech, takže význam dat bude vztažený k potenciálním dopadům a vlivům včetně návrhu konkrétních opatření ke zlepšení kvality
ovzduší.
Zpracovatel projektu je rovněž schopný na základě požadavku obce nebo významného subjektu v dané lokalitě zpracovat podrobnou
zprávu řešící zatížení sledované lokality znečišťujícími látkami, která může být podkladem
pro rozhodování samosprávy o rozvojových záměrech jednotlivých obcí nebo daného subjektu.
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Tabulka lokalit a sledovaných látek (x = označení místa měření)
Sledované látky
Měřicí stanoviště
Bochovice
Bystřice n. P.
Golčův Jeníkov
Havlíčkův Brod
Hrotovice
Humpolec
Chotěboř
Jihlava
Kamenice n. L.
Lukavec
Moravské Budějovice
Náměšť n. Osl.
Nové Město na Mor.
Okříšky
Pacov
Pelhřimov
Rozsochy
Světlá n. Sáz.
Telč
Třebíč
Velká Bíteš
Velké Meziříčí
Žďár nad Sáz.
Ždírec nad D.

PM10; PM 2,5;
NOx; SO2,
Meteoprvky
kontinuálně
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PAU a VOC

PCDD/F
(dioxiny)

4 vzorky/rok
na 12 lokal.
X
X

4 vzorky/rok
na 2 lokal.
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

 Rostislav Habán, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 514, e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz

X

Zaměření sledované lokality

Lokální topeniště
Lok. topeniště/prům. zóna
Lok. topeniště
Doprava/prům.zóna
Lok. topeniště/prům. zóna
Doprava/prům.zóna
Doprava/prům.zóna
Doprava/prům.zóna
Lok. topeniště
Lok. topeniště/prům. zóna
Lok. topeniště/doprava
Lok. topeniště/prům. zóna
Lok. topeniště
Lok. topeniště
Doprava
Doprava
Lokální topeniště
Lok. topeniště/doprava
Lok. topeniště/doprava
Doprava/prům.zóna
Doprava
Doprava/prům. zóna
Doprava/prům. zóna
Lok. topeniště/prům. zóna

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@email.cz)
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
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Kraj Vysočina vyhlašuje třetí výzvu předkladatelům grantových
projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu
v rámci prioritní osy 1 a pátou výzvu v prioritní ose 3 Další vzdělávání
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program:

Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Částka pro tuto výzvu: 22 761 037,22 Kč
Oblast podpory:

1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení
Částka pro tuto výzvu: 16 637 149,76 Kč
Oblast podpory:
3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Částka pro tuto výzvu: 29 619 495 Kč
Vyhlášení výzvy: 29. května 2013
Datum ukončení výzvy: 12. července 2013
Datum zahájení příjmu žádostí: 1. července 2013
Datum ukončení příjmu žádostí: 12. července 2013 do 13.00 hod.
Úplný text výzvy, formuláře povinných příloh žádosti, Příručka
pro žadatele a ostatní dokumenty jsou ke stažení na www.vysocina-

finance.cz > Finanční zdroje z EU > OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost > Aktivní výzvy nebo na www.msmt.cz. Konzultace projektových záměrů je možná prostřednictvím e-mailu nebo osobně po
telefonické domluvě s kontaktními osobami:
Mgr. Michala Pechová, tel.: 564 602 547,
e-mail: pechova.m@kr-vysocina.cz
Mgr. Monika Horská, tel.: 564 602 548,
e-mail: horska.m@kr-vysocina.cz
Mgr. Eva Kujínková, tel.: 564 602 583,
e-mail: kujinkova.e@kr-vysocina.cz
Ing. Jana Blažková, tel.: 564 602 539,
e-mail: blazkova.jana@kr-vysocina.cz
Vendula Hanzalová, DiS., tel.: 564 602 552,
e-mail: hanzalova.v@kr-vysocina.cz
Ing. Jana Hadravová, MPA, tel.: 564 602 580,
e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz
Ing. Jana Böhmová, tel.: 564 602 585,
e-mail: bohmova.j@kr-vysocina.cz

O vítězi a dalších oceněných v rámci soutěže Vesnice roku 2013
je v Kraji Vysočina rozhodnuto
Letošní titul Vesnice Vysočiny získala obec Jámy na Žďársku.
Rozhodla o tom desetičlenná odborná porota zastřešující regionální kolo soutěže Vesnice roku. Obec o svých kvalitách přesvědčuje konkrétními aktivitami směřujícími ke zlepšení kvality
života v obci, prezentace obce v rámci soutěže Vesnice roku měla
stále vzestupnou tendenci. Do letošního ročníku soutěže o nejlepší obec Vysočiny se přihlásilo 28 obcí. Slavnostní předání
všech ocenění za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina proběhne
v Jámách v úterý 20. srpna. Mezi nejúspěšnější obce Kraj Vysočina rozdělí na oceněních celkem půl milionu korun. Cílem soutěže, jejíž krajská porota v rámci hodnocení na Vysočině ujela
více než 650 km, je především snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, ukázat rozmanitost
a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a dále upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Výsledky soutěže Vesnice roku 2013:
• Zlatá stuha – krajský vítěz a držitel krajského ocenění VESNICE
VYSOČINY: Jámy, okres Žďár nad Sázavou
• Modrá stuha – za společenský život: Ořechov, okres Žďár
nad Sázavou
• Bílá stuha – za činnost mládeže: Vepříkov, okres Havlíčkův Brod
• Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu:
Dlouhé, okres Žďár nad Sázavou

• Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: Čáslavice,
okres Třebíč
• Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích: Martínkov, okres Třebíč
• Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby
na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova:
Milasín, okres Žďár nad Sázavou
• Diplom za vzorné vedení obecní knihovny: Hodice, okres Jihlava
• Diplom za činnost divadelního souboru: Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
• Diplom za podporu využívání volného času: Libice nad
Doubravou, okres Havlíčkův Brod
• Diplom za zapojení všech složek obce do veřejného života:
Kožichovice, okres Třebíč
• Diplom za příkladný rozvoj obce: Jiřice, okres Pelhřimov
• Diplom za společenský život: Želetava, okres Třebíč
• Čestné uznání za mezinárodní spolupráci: Bory, okres Žďár
nad Sázavou
• Čestné uznání za příkladnou péči o kulturní dědictví: Myslibořice, okres Třebíč
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 543,
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz
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Kraj Vysočina fandí kultuře i v roce 2013
Spojením, sdílením, navštívením, prezentací, aktivním odpočinkem i podporou. Tím
vším byl v roce 2012 a zůstává
i pro rok 2013 projekt Vysočina
fandí kultuře.
V loňském roce se tento rozsáhlý kulturní projekt Kraje
Vysočina představil zejména
unikátní výstavou připravenou
ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě pod názvem Zamlčená moderna/
Iluze a sny (Středoevropské
umění ze sbírky Patrika Šimona 1880–1930), kterou do-

provázel cyklus odborných
přednášek a komentovaných
prohlídek pro veřejnost. Neméně významnou součást
tvořily tradiční i méně známé kulturní aktivity probíhající v jednotlivých městech
napříč Vysočinou rozšířené
o Putování Vysočinou, dále
muzejní a galerijní noci, dny
otevřených ateliérů, hudební
a folklorní festivaly nebo premiéra filmu o Josefu Hoffmannovi.
Letošní rok se nese zejména ve
snaze souhrnné prezentace kul-

turního dění na Vysočině s akcentem na výjimečné aktivity
muzeí a galerií, multižánrové
festivaly neVážné hudby nebo
na neVšední aktivity, koncerty
či semináře připravené v rámci
projektu Porta culturae.
Platformou jsou webové stránky, aktualizované pro rok 2013
a v porovnání s loňským rokem
uživatelsky přístupnější a příjemnější.
Účelem pestré kulturní nabídky je zaujmout, upoutat
pozornost, zvýšit povědomí široké veřejnosti o kultuře v kra-

ji a přiblížit činnost kulturních
organizací i institucí. Pozvání je určeno občanům regionu
i jeho návštěvníkům a také návštěvníkům z Dolního Rakouska, partnerského regionu Kraje
Vysočina.
Více již na nových webových
stránkách
www.vysocinafandi-kulture.cz.
 Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 382,
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

Stavbou Vysočiny 2012 je Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava
Jedna z největších investičních akcí Kraje Vysočina roku 2012 –
novostavba Pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava – získala titul Stavba Vysočiny 2012. Patří jí také Cena časopisu
Stavebnictví. Čestným uznáním porota ocenila rekonstrukci Domova důchodců Ždírec. V letošním ročníku soutěže Stavba Vysočiny figurovalo pět investorských počinů Kraje Vysočina.
„Za dalšími z odborných ocenění, které jihlavský pavilon urgentní a intenzivní péče získal, je obrovský kus práce a profesionální přístup dodavatelů – dík za to patří konkrétně společnostem
PSJ, a. s., Jihlava, Skanska, a. s., Praha, a dalším subdodavatelům. Originálně jednoduchý, ale funkční objekt splňuje veškeré
potřeby zázemí pro logistiku medicínských oborů,“ uvedl při přebírání ceny Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast majetku.
Cenu hejtmana Kraje Vysočina v soutěži Stavba Vysočiny získalo město Bystřice nad Pernštejnem za zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejna pro turisty. „V tomto případě Kraj Vysočina
prostřednictvím ceny hejtmana ocenil především snahu města Bystřice nad Pernštejnem rozšířit a zkvalitnit nabídku atraktivních turistických cílů, oceňujeme také dobrý úmysl a hlavně
odvahu rvát se o cenu a uznání v konkurenci obrovských stavebních akcí,“ uvedl při slavnostním ceremoniálu Vladimír Novotný,
náměstek hejtmana.

Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava
Moderní pavilon za více než 400 milionů korun je aktuálně nastaven na kapacitu 80 lůžek, čtyřicet pro intenzivní péči oborů a všechny
JIP nemocnice kromě chirurgické a ARO, které jsou ale v prostorách
bezprostředně navazujících. Tím se nemocnici podaří soustředit tuto
náročnou péči do jednoho prostoru. Do budovy se také kompletně
přesunulo infekční oddělení, nově i s čtyřlůžkovou JIP. Pavilon je spojen krytou příjezdovou plochou s heliportem zdravotnické záchranné
služby. Díky propojení celé infrastruktury odpadla praxe, kdy pacienti museli být při cestě z vrtulníku do blízké nemocnice ještě jednou
přeloženi do sanitky. Objekt je komunikačně napojen na hlavní chodbu ve třech podlažích, a navíc samostatným mostem propojen s oddělením ARO. V podzemí je umístěna nová trafostanice, náhradní zdroj,
strojovny medicinálních plynů, technické a šatnové zázemí. Naopak
kotelna a vzduchotechnika byly situovány těsně nad střechu. Budova
jihlavské Emergency je charakteristická vysunutým schodištěm a nekonečnou prosklenou západní fasádou, která zároveň poslouží jako
hluková clona vrtulníkového prostoru. Investorem stavby Pavilonu
urgentní a intenzivní péče byl Kraj Vysočina, jenž na tuto akci získal
dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Ocenění Skutek roku letos získalo 24 výjimečných aktivit a osobností
Kraj Vysočina vyhlásil 10. června 2013 výsledky čtvrtého ročníku soutěže Skutek roku. Kulisou slavnostního předávání cen
za 24 počinů osob a projektů organizací byly tentokrát prostory
zámku ve Velkém Meziříčí. Smyslem soutěže je ocenění, a především zviditelnění aktivit těch, kteří v uplynulém roce vykonali pro kraj něco mimořádného nebo nad rámce svých povinností.
O výsledném pořadí skutků rozhodla veřejnost hlasováním.
V lednu a únoru měla veřejnost možnost nominovat dobrovolné
aktivity s jejich realizátory. Od 1. března do 15. dubna byly nominace vyvěšeny na internetových stránkách Kraje Vysočina a kdokoliv zde mohl hlasovat pro jednotlivé skutky, rozdělené do deseti

oborových oblastí. V letošním roce byly mezi všech sedm desítek
nominovaných rozděleny dva tisíce hlasů.
Ocenění z rukou členů Rady Kraje Vysočina patřilo pro letošní rok počinům fyzických osob i projektům právnických osob,
které mají významný přínos pro rozvoj regionu. Vybrané projekty organizací postoupí v roce 2014 opět do přeshraničního kola
soutěže, kde budou srovnávány s projekty spolkové země Dolní
Rakousko. Soutěž Skutek roku se koná v rámci projektu Angažovanci – Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu.

(pokračování na další straně)
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AKTIVITY FYZICKÝCH OSOB – DOBROVOLNÍKŮ

Sociálně zdravotní oblast
3. Vlasta Pávová, Jihlava – Aktivní dobrovolnická činnost
pro Oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Jihlava, aktivity spojené se zpříjemněním pobytu klientů.
2. Marie Kopečková, Jaroměřice n. R. – Aktivní dobrovolnická
činnost v Diakonii Českobratrské církvi evangelické, Myslibořice, aktivizace zdravotně postižených klientů při práci v dílně
a na zahradě.
1. Kristýna Staňková, Velké Meziříčí – Iniciátorka charitativního koncertu Muzika dětem a výstavy kinofilmových fotografií Jsme vyloučení s výtěžkem určeným pro realizaci tábora
pro romské děti.
Oblast kultura a umění
3. Tereza Motyčková, Měřín – Autorka scénáře a organizátorka
Měřínského Živého Betléma.
2. František Břinek, Třebíč – Stál za obnovením více než padesát let starého kříže u obce Domamil, a to včetně financování
této aktivity.
1. Emílie Dokulilová a Vladimír Dočkal, Okříšky – Vedoucí
Ochotnického divadla TJ Sokol Okříšky. Každoročně nastudují se souborem minimálně jednu divadelní hru.
Oblast životního prostředí
3. Bára Kolmanová, Jihlava – Nominována za vzornou organizaci
krásných procházek přírodou pro děti i širokou veřejnost v Jihlavě.
2. František Dohnal, Pelhřimov – Svou všímavostí a včasným zásahem se zasloužil o záchranu rybníka Dolní Kladina
u Zachotína, u kterého hrozilo protržení hráze.
1. Jaroslav Kněžíček, Jihlava – Pravidelné zajišťování osvěty o aktivitách neziskových organizací v regionu. Je aktivním
propagátorem studánek na Vysočině.
Oblast volný čas dětí a mládeže
3. Josef Bublan, Třebíč – Oceněn za 55 let aktivní výchovy
skautské mládeže.
2. Radek Hůlka, Černovice – Oceněn za organizaci akce Klábosilův noční přesun – oblíbená noční pochodová hra pro všechny věkové kategorie.
1. Helena Štumarová, Třešť – Oceněna za uspořádání výstavy
Zmizelí sousedé, která skládá poctu dětským obětem holokaustu.
Oblast poradenství, osvěta, vzdělávání
3. Iva Kopecká, Chotěboř – Stála za zrodem pracoviště Chaloupky, o. p. s., v Horní Krupé a přípravu a pilotování vzdělávacích
programů zaměřených na ekologickou výchovu dětí.
2. Milan Krčmář, Třebíč – Absolvoval cyklistickou cestu z Dolních Vilémovic do Londýna, aby upozornil na sbírku na obnovu rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích.
1. Jiří Koubek, Mladé Bříště – Propagátor lidových řemesel, starého zemědělského nářadí a života v dobách našich předků.
Provozuje pojízdné muzeum.

PROJEKTY PRÁVNICKÝCH OSOB

Sociálně zdravotní oblast
Kategorie do 1 000 obyvatel: spolek Fantazáci za projekt Povídej mi…
Spoluprací seniorů a dětí ze ZUŠ vznikla kniha příběhů, které
vyprávějí dědové a babičky, ale píší je a kreslí děti.
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Kategorie nad 1 000 obyvatel: Dobrovolnické centrum FOKUS
Vysočina za akci Senioři seniorům
Hlavní myšlenkou akce bylo poukázat na nevyužitý potenciál seniorů, kteří – ač v penzi – mají společnosti hodně co nabídnout.
Ekonomická oblast
Kategorie nad 1 000 obyvatel: ZERA – Zemědělská a ekologická
regionální agentura, o. s., za zavedení Sítě regionálních produktů
ZERA podporuje a zviditelňuje regionální produkty, stojí za jejich certifikací a podporuje jejich prodej nejen v rámci regionu.
Oblast sídel, staveb a bydlení
Kategorie do 1 000 obyvatel: Mikroregion Podhůří Mařenky
za stavbu rozhledny na vrchu Mařenka.
Rozhledna je jedním z nejvýznamnějších projektů mikroregionu,
má 32 m a mohla být postavena především díky dotaci EU a velkému počtu donátorů z řad obcí, firem a občanů.
Kategorie nad 1 000 obyvatel: Statutární město Jihlava za provozování portálu pro připomínkování územních plánů
Portál pro on-line připomínkování územních plánů je určen pro
zadávání připomínek k nově vznikajícím územním plánům či jejich změn. Všechny požadavky, jež jsou v průběhu projednání
vzneseny, jsou odborně posouzeny. U ukončených připomínkování je možné si prohlédnout grafickou část (výkresy) a textovou
část i po jejich uzavření.
Oblast životního prostředí
Kategorie do 1 000 obyvatel: Občanské sdružení Zelené srdce
za akci Budkování
Organizace se zapojila do výroby ptačích budek a krmítek, které
připravili klienti Fokusu Vysočina a dobrovolníci a které se nyní
nachází především u domovů důchodců a v okolí Humpolce.
Kategorie nad 1 000 obyvatel: Chaloupky, o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání za projekt Přírodní zahrady
Projekt měl za cíl snížit zátěž životního prostředí a přispět ke zvýšení druhové pestrosti rostlin a živočichů vysočinských zahrad.
To vše také díky česko-rakouské přeshraniční spolupráci.
Oblast vzdělávání
Kategorie do 1 000 obyvatel: Český svaz žen základní organizace
Křižánky za akci Perníkové Křižánky
Perníková maketa vesnice vytvořená obyvateli je zapsána v České knize rekordů.
Kategorie nad 1 000 obyvatel: Městské kulturní a informační
středisko v Humpolci za soutěž Mládí Humpolec
Soutěž o nejvšestrannějšího žáka nebo studenta města. Podporuje rozvoj vzdělanosti a talentovaných žáků a studentů při studiu na základních a středních školách a na odborných učilištích
v Humpolci.
Oceněné projekty právnických osob postupují společně s vítěznými projekty z Dolního Rakouska do soutěže Přeshraniční cena,
která se uskuteční na Vysočině na podzim roku 2014.
 Petr Holý, odbor regionálního rozvoje
 Dita Marešová, odbor regionálního rozvoje
e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz; maresova.d@kr-vysocina.cz

číslo 7/2013
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Rostlinná výroba na Vysočině v roce 2012
Charakter zemědělské produkce
na Vysočině je ovlivněn specifickou kombinací faktorů. Vedle
přírodních podmínek je to také
dlouhodobé působení lidské činnosti, díky čemuž v kraji dominuje živočišná produkce. Rostlinná
produkce se pak využívá především jako krmivo a přímo na 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. Pěstování jednotlivých druhů obilovin
je hodně nevyrovnané, nejvíce
se pěstuje pšenice ozimá a ječmen jarní, 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 přesto 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 ce-

lorepublikový význam. Na Vysočině se produkuje více než třetina
již zmiňovaných brambor a také
pětina produkce žita.
Oproti roku 2011 došlo k relativně výraznému nárůstu plochy
oseté pšenicí jarní a dále u „průmyslových“ plodin kukuřice
na siláž a řepka.
Rok 2012 lze řadit mezi slabší roky z hlediska sklizně, což
se projevilo v poměrně výrazném meziročním poklesu oproti
předchozímu roku s nadprůměrnou úrodou.

Osetá plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin na Vysočině v roce 2012
Plocha v hektarech
Plodina

Vysočina

Obiloviny

Sklizeň v tunách

Index v %
2012/2011

Podíl
na ČR v %

Vysočina

Index v %
2012/2011

Podíl
na ČR v %

145 332

98,3

10,0

646 343

86,4

Pšenice ozimá

68 028

96,6

9,1

310 997

80,7

9,6

Pšenice jarní

5 172

109,3

7,5

20 567

102,3

7,2

Žito

9,8

5 374

105,0

17,6

26 466

104,3

18,0

Ječmen ozimý

11 849

100,1

12,1

47 979

91,3

12,3

Ječmen jarní

37 465

96,4

13,2

161 834

89,1

13,2

Oves

7 354

106,9

14,5

24 805

96,4

14,4

Triticale

5 076

104,3

11,5

21 803

99,3

11,5

Kukuřice na zrno

3 596

89,9

3,0

28 887

88,1

3,1

2 786

86,2

13,8

5 418

60,7

13,8
35,5

Luskoviny
Brambory

6 205

88,6

32,5

199 922

82,4

Řepka

42 302

107,3

10,5

122 810

114,1

11,1

Kukuřice na zeleno a siláž

33 718

107,4

16,4

1 375 170

104,8

16,5

Pozn.: Do brambor nejsou zahrnuty brambory rané a sadbové.
Pramen: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2012,
ČSÚ Praha, 2013

 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
Přímá volba starostů – zrušení vládních úkolů
Vláda České republiky svým usnesením ze dne 27. března 2013
č. 221 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. února do 28. února 2013 zrušila dva úkoly ministru vnitra.
Prvním z těchto úkolů bylo předložení návrhu ústavního zákona,
kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a návrh změn souvisejících právních předpisů, které jsou nezbytné pro zavedení
institutu přímé volby starostů do právního řádu České republiky,
a to do 30. 6. 2013 (usnesení vlády ze dne 25. ledna 2012 č. 55).
Druhým z úkolů bylo předložení návrhu novely Ústavy ČR a návrh zákona, kterým by byly novelizovány dílčí zákony upravující
obecní a krajské zřízení a zákon o Hlavním městě Praze (usnesení
vlády ze dne 6. února 2013, kterým byl schválen Plán legislativních prací vlády na rok 2013).

Ministerstvo vnitra vzhledem k předpokládané věcné i časové náročnosti legislativního procesu doporučilo přehodnotit úkoly týkající se zavedení přímé volby starostů s tím, že je nezbytné nejprve
vyhodnotit zkušenosti z přímé volby prezidenta republiky a přijmout nový volební zákon. Teprve na základě výsledků projednávání takového volebního zákona by případně měla být řešena
otázka přímé volby starostů.
S ohledem na tyto skutečnosti ukončilo Ministerstvo vnitra práce
na legislativních návrzích souvisejících se zavedením přímé volby starostů.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

číslo 7/2013
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Zemědělské akce
Datum
29. 8. – 3. 9. 2013
23. 8. – 25. 8. 2013

Název akce

Místo konání

Země živitelka – 40. ročník mezinárodní výstavy

České Budějovice

Zlatá podkova – finále 48. ročníku

Humpolec

Zemědělské akce v roce 2013, na které byla schválena podpora Kraje Vysočina:
14. 9. 2013
7. 9. 2013
30. 8. – 31. 8. 2013
7.–8. 9. 2013
25. 8. 2013
24.–26. 8. 2013
18.–21. 10. 2013
7.–8. 9. 2013
4. 10. 2013

Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina

Jihlava

Pelhřimovské dožínky 2013 – 8. agrární a potravinářský den

Pelhřimov

Novoměstské slavnosti medu 2013

Nové Město na Moravě

XXII. CHOVATELSKÝ DEN

Třebíč

Výstava koní a lam 2013
(výstava se uskuteční v rámci Zlaté podkovy)

Humpolec

Zahrada Vysočiny 2013

Žirovnice

26. Oblastní zahrádkářská výstava

Třebíč

Všestranné zkoušky ohařů o putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina

Havlíčkův Brod

16. Biojarmark

Žďár nad Sázavou

Výstavy drobného zvířectva pořádané Českým svazem chovatelů:
13.–14. 7.
27.–28. 7.
17.–18. 8.
13.–15. 9.
24.–25. 8.
7.–8. 9.
21.–22. 9.

Zvole
Velká Losenice
Nové Město na Moravě
Bystřice nad Pernštejnem
Česká Bělá
Leština u Světlé n. Sázavou
Chotěboř

5.–6. 10.
17.–18. 8.
31. 8. – 1. 9.
14.–15. 9.
17.–18. 8.
24.–25. 8.
28.–29. 9.

Ledeč nad Sázavou
Puklice
Brtnice
Třešť
Žirovnice
Humpolec
Pacov

12.–13. 10.
17.–18. 8.
24.–25. 8.
14.–15. 9.
21.–22. 9.

Pelhřimov (krajská)
Budišov
Třebíč
Moravské Budějovice
Dukovany

Novinky ve Sbírce zákonů
Zvýšení transparentnosti akciových společností
V částce 62/2013 Sbírky zákonů vydané dne 31. 5. 2013 byl
pod č. 134 publikován zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů.
Zákon upravuje změnu listinných akcií na majitele, které nejsou
imobilizovány, na listinné akcie na jméno a s tím související povinnosti akciových společností a některá další práva a povinnosti dalších osob.
Zákon nabývá účinnosti dnem 30. 6. 2013.
Menšinoví akcionáři
V částce 60/2013 Sbírky zákonů vydané dne 30. 5. 2013 bylo
pod č. 132 publikováno sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013,
sp. zn. Pl. ÚS-st. 36/13, k rozsahu zákonem stanovených procesních garancí ústavně zaručeného vlastnického práva menšinových akcionářů při určování výše přiměřeného protiplnění
v řízení o žalobě podle § 131, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o vyslovení

neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu účastnických
cenných papírů na hlavního akcionáře.
Sdělení Ústavního soudu konstatuje, že rozsah zákonem stanovených procesních garancí ústavně zaručeného vlastnického
práva menšinových akcionářů (čl. 11 Listiny základních práv
a svobod) při určování výše přiměřeného protiplnění za účastnické cenné papíry, jejichž vlastnictví tito pozbyli v důsledku
přijetí usnesení valné hromady o výkupu účastnických cenných
papírů podle § 183i obchodního zákoníku, není důvodem pro
vyhovění žalobě, kterou se menšinový akcionář domáhá podle § 131, odst. 1, obchodního zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, vyslovení neplatnosti tohoto usnesení valné hromady. Soudní ochrany uvedeného základního práva se v této souvislosti mohou menšinový akcionáři domoci v řízení o návrhu
na přezkoumání přiměřenosti protiplnění podle § 183k obchodního zákoníku.
Nepřípustnost ústavní stížnosti
V částce 56/2013 Sbírky zákonů vydané dne 23. 5. 2013 bylo
pod č. 124 publikováno sdělení Ústavního soudu o přije(pokračování na další straně)
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tí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013,
sp. zn. Pl. ÚS-st. 35/13, o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti
usnesení soudu, kterým byl účastník řízení podle § 9, odst. 1, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, vyzván k zaplacení soudního poplatku
Sdělení Ústavního soudu stanovuje, že ústavní stížnost proti usnesení soudu, kterým byl účastník řízení podle § 9, odst. 1,
zákona o soudních poplatcích, vyzván k zaplacení soudního poplatku za řízení, splatného podáním návrhu na zahájení řízení,
odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, je podle § 75, odst. 1,
zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších
předpisů, nepřípustná.
Hlasitost reklamy a teleshoppingu v TV
V částce 55/2013 Sbírky zákonů vydané dne 21. 5. 2013 byla
pod č. 122 publikována vyhláška o některých charakteristikách
zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky
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reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2013.
Námořní jachta
V částce 63/2013 Sbírky zákonů vydané dne 4. 6. 2013 byla pod č. 135
publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 6. 2013.
Energetičtí specialisté
V částce 53/2013 Sbírky zákonů vydané dne 16. 5. 2013 byla
pod č. 118 publikována vyhláška o energetických specialistech.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2013.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 3/2013 konaného dne 14. 5. 2013
Usnesení 0172/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený
program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0173/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje volí MUDr. Víta
Kaňkovského a PhDr. Zdeňka Dobrého ověřovateli zápisu ze zasedání
zastupitelstva kraje č. 3/2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0174/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0175/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0176/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje udělení
medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2013-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0177/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje cenu Kraje
Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu ZK03-2013-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0178/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje realizaci
projektu EMS pro Kraj Vysočina, dle materiálu ZK-03-2013-06, př. 1,
rozhoduje uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-03-2013-

06, př. 2upr1, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení
kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj, o částku 1 191 850 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje,
o částku 1 191 850 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0179/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje mění
usnesení č. 13/01/2013/ZK v části schvaluje, kde se text: převod
finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví,
§ 3522 – Ostatní nemocnice, na poskytnutí půjčky pro Nemocnici
Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na pořízení
investičního vybavení urgentního příjmu nahrazuje textem: převod
finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví,
§ 3522 – Ostatní nemocnice, na poskytnutí půjčky pro Nemocnici
Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na financování
nákupu přístrojového vybavení v rozsahu: monitorovací systém
s centrálním monitorem, C rameno pro operační sál, elektrochirurgický
přístroj na gynekologii a 2 ks narkotizačních přístrojů dle materiálu
ZK-03-2013-07, rozhoduje * uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce
mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nemocnici Nové Město na Moravě,
příspěvkovou organizací, dle materiálu ZK-03-2013-07, př. 2 * uzavřít
Smlouvu o půjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou
organizaci, dle materiálu ZK-03-2013-07, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice
Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0180/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2013-08, př. 2 * Dodatek č. 5 Zřizovací

číslo 7/2013

ZPRAVODAJ

listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2013-08, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského centra Jihlava,
příspěvkové organizace, ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou,
příspěvkové organizace, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0181/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
s Jihočeským krajem dle materiálu ZK-03-2013-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0182/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s realizací
plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení
Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové
organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu,
a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových
způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 8 250 000 Kč, v souladu
s materiálem ZK-03-2013-10, př. 4, schvaluje * finanční závazek Kraje
Vysočina předfinancovat projekt modernizace a obnovy přístrojového
vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, v souladu s materiály ZK-03-2013-10, př. 3,
a ZK-03-2013-10, př. 4, předkládaného do Integrovaného operačního
programu v celkové jeho výši 46 750 000 Kč včetně závazku průběžné
úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného
operačního programu * závazek Kraje Vysočina poskytnout investiční
dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, v maximální
výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (55 000 000 Kč),
tj. 8 250 000 Kč, na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení
Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové
organizace, dle materiálů ZK-03-2013-10, př. 3, a ZK-03-2013-10, př. 4,
bere na vědomí čestné prohlášení o spolufinancování v požadované výši
8 250 000 Kč dle materiálu ZK-03-2013-10, př. 5.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor
zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0183/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
neuzavřít Smlouvu o ručení mezi Krajem Vysočina a Komerční bankou,
a. s., dle materiálu ZK-03-2013-11, př. 4 * uzavřít Smlouvu o ručení mezi
Krajem Vysočina a Komerční bankou, a. s., dle materiálu ZK-03-201311, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0184/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období
leden–březen 2013 dle materiálu ZK-03-2013-12, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 31. května 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0185/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2251, v celkové výši
2 247 173,73 Kč na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném
záchranném systému v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-03-2013-13, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 4, zdrželi se 4.
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Usnesení 0186/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s příjemci podpory
z grantového programu Bezpečná silnice 2012 dle materiálů ZK-03-201314, př. 1, ZK-03-2013-14, př. 2, ZK-03-2013-14, př. 3, ZK-03-2013-14,
př. 4, ZK-03-2013-14, př. 5, ZK-03-2013-14, př. 6, ZK-03-2013-14, př. 7,
ZK-03-2013-14, př. 8, ZK-03-2013-14, př. 9.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 6.
2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0187/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice
spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím o částku 6 520 000 Kč (ÚZ 00013) s určením
pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci,
při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice
v dopravě dle materiálu ZK-03-2013-15, př. 1 * zvýšení závazného
ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, o částku 6 520 000 Kč s určením na výdaje
spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-03-201315, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0188/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemek par. č. 1597, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m2
v k. ú. a obci Česká Bělá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Městyse Česká Bělá, schvaluje dodatek č. 974 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2013-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0189/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 10 Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 1. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0190/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 11 Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2013-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0191/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit
usnesení 0021/01/2012/ZK tak, že se v materiálu ZK-01-2012-21, př. 1,
ruší položky 1 až 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0192/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
darem pozemek par. č. 701/24 o výměře 4 638 m2 v k. ú. Týn u Třebíče
a obci Třebíč z vlastnictví Města Třebíče do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje dodatek č. 975 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2013-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0193/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt pozemky z vlastnictví Městyse Havlíčkova Borová do vlastnictví
Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2013-22,
př. 1 * rozhodnout převést pozemky a dešťovou kanalizaci z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Havlíčkova Borová dle darovací
smlouvy dle materiálu ZK-03-2013-22, př. 2 * schválit dodatek č. 976
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2013-22, př. 3 * schválit dodatek č. 977
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2013-22, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0194/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1968/19 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 32 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 6946-360/2012
z pozemku par. č. 1968/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek č. 19
Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2013-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0195/03/2013/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0196/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemky par. č. 403/16 – ostatní plocha, silnice, o výměře 51 m2
a par. č. 403/18 – ostatní plocha, silnice, o výměře 2 634 m2 v k. ú.
Služátky u Pelhřimova a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Města Pelhřimov, schvaluje dodatek č. 979 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2013-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0197/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle GP č. 172-249/2012 označené jako par.
č. 59/8 – ostatní plocha, silnice, o výměře 7 m2 a par. č. 373/9 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 43 m2 v k. ú. Krásná Hora z vlastnictví České
republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, do vlastnictví
Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0198/03/2013/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0199/03/2013/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0200/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 824/12 – ostatní plocha, silnice, o výměře
8 286 m2 v k. ú. a obci Křoví, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Křoví, schvaluje dodatek č. 983 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0201/03/2013/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0202/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemky par. č. 1058/2 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře
4 m2, par. č. 1058/3 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m2
a par. č. 1058/4 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 34 m2 v k. ú.
a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Města Nové Město na Moravě, schvaluje dodatek č. 985 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2013-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. srpna 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0203/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
úplatně pozemek par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví České republiky
a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní
cenu 40 700 Kč a zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemku par.
č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci
Velké Meziříčí ve výši 20 Kč/m2/rok za období od 1. 1. 2012 do doby
převodu pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle
materiálu ZK-03-2013-32, př. 2, schvaluje dodatek č. 5 Zřizovací listiny
Gymnázia Velké Meziříčí, dle materiálu ZK-03-2013-32, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0204/03/2013/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0205/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2013-35, 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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0206/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
mezi Krajem Vysočina a obcí Stříbrné Hory smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, kterou se kraj zaváže darovat obci část pozemku par. č. 585/2
v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi, obec Stříbrné Hory, zastavěnou
chodníkem, a obec se zaváže chodníkem zastavěnou část uvedeného
pozemku do svého vlastnictví nabýt.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 16. května 2013
Usnesení 0207/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * nabýt
darem pozemek par. č. 8710 – ostatní plocha, silnice, o výměře 2 555 m2
v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví
Kraje Vysočina * nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu
dle materiálu ZK-03-2013-37, př. 1, v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje * dodatek č. 972 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032013-37, př. 2 * dodatek č. 973 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2013-37,
př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0208/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit
usnesení č. 0203/03/2009/ZK.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0209/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR smlouvu
o realizaci přeložek dle materiálu ZK-03-2013-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0210/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nevyhovět žádosti uvedené v materiálu ZK-03-2013-38, př. 1, na změnu
zaměření grantového programu Rozvoj vesnice 2013, ukládá odboru
regionálního rozvoje zohlednit argumenty uvedené v materiálu ZK-032013-38, př. 1, při přípravě případných grantových programů z Fondu
Vysočiny v následujících letech.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0211/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-032013-39, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-03-2013-39, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0212/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje udělit
cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2012 fyzickým
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osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2013-40, př. 1, a právnickým
osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2013-40, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 10. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0213/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy
kulturních památek z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova
kulturních památek, v souladu se zásadami žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-03-2013-41, př. 1 * neposkytnout dotace na zpracování
předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly
Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek, v souladu se
zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2013-41, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0214/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2013 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 85 389,70 Kč v souvislosti
s vratkou třetí splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu
NEWMARKETS a převedení této částky do Fondu strategických rezerv
(položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0215/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315
– Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 – Neinvestiční transfery,
zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 031 322,14 Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku
3 031 322,14 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou
organizaci, k zajištění podílu 10% spoluúčasti organizace na financování
projektu REILA 2009, kurzových rozdílů a k pokrytí nezpůsobilých
výdajů vzniklých při realizaci projektu dle materiálu ZK-03-201343, př. 1 * u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, změnu
závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 3 031 322,14 Kč
za účelem zajištění vlastního podílu, kurzových rozdílů a nezpůsobilých
výdajů vzniklých v rámci projektu REILA 2009 * rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451
– Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku
3 031 322,14 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté
na předfinancování projektu REILA 2009 a převedení částky
3 031 322,14 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor
ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace,
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0216/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje Ceny
Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 dle materiálu ZK-03-201344, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor
ekonomický, termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
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Usnesení 0217/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Památky místního
významu 2013 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2013-45,
př. 1 * neposkytnout dotace v rámci grantového programu Památky
místního významu 2013 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-032013-45, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0218/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se
sportovními třídami, Nové Město na Moravě, ve výši 1 230 000 Kč
a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 457 900 Kč
na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů
na školách s oborem Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou
na 2.–4. čtvrtletí 2013.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: květen 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0219/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační
učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle
materiálu ZK-03-2013-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: květen 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0220/03/2013/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-03-2013-48, př. 1, a právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují
obce, dle materiálu ZK-03-2013-48, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: květen 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0221/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK03-2013-49, př. 1, na platy pedagogických pracovníků středních škol,
kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru,
ve výši 1 202 334 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0222/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek
č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-032013-50, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0223/03/2013/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 2013 v celkové výši 3 627 760 Kč dle tabulky č. 1
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materiálu ZK-03-2013-51, př. 4 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-03-2013-51, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0224/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry
změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných
Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-03-2013-52, př. 1, kódy
2A, 3A, 4A.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 5. 2013 odeslat příslušnému
správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0225/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-032013-53, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-03-2013-53, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0226/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
dodatky dle materiálů ZK-03-2013-54, př. 2, ZK-03-2013-54, př. 3, ZK03-2013-54, př. 4, ZK-03-2013-54, př. 5, ZK-03-2013-54, př. 6, ZK-032013-54, př. 7, ZK-03-2013-54, př. 8.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0227/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-032013-55, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-03-2013-55, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0228/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní
tělovýchovná činnost, v celkové výši 30 000 Kč na podporu pořádání
sportovního mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu ZK-03-2013-56, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0229/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši
27 192 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje
Vysočina č. j. KUJI 21032/2013 ze dne 25. 3. 2013 a o uložení penále
z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 131 Kč vyměřeného
platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina, č. j. KUJI
21033/2013 ze dne 25. 3. 2013, Tyfloservisu, o. p. s., se sídlem Krakovská
21, 110 00 Praha 1, IČ: 26200481, povoluje ve smyslu § 22 odst. 12 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu ZK-03-2013-57,
př. 4, prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši
27 192 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje
Vysočina, č. j. KUJI 21032/2013, ze dne 25. 3. 2013 a prominutí povinnosti
zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 131 Kč
vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina, č. j.
KUJI 21033/2013 ze dne 25. 3. 2013, Tyfloservisu, o. p. s., se sídlem
Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČ: 26200481, a to jako podporu malého
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rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,
ukládá Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku odvodu
za porušení rozpočtové kázně ve výši 27 192 Kč a uhrazenou částku penále
z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 131 Kč Tyfloservisu,
o. p. s., se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČ: 26200481.
odpovědnost: odbor kontroly, termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0230/03/2013/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 ZK-03-2013-58, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
ekonomický odbor, termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0231/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00033.0006
dle materiálu ZK-03-2013-59, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0232/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00280.0039 dle materiálu
ZK-03-2013-60, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0233/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2013
žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2013-61, př. 1,
na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-032013-61, př. 3 * neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá
voda 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2013-61,
př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0234/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Úspora energií v zařízeních
zřizovaných Krajem Vysočina II. c spolufinancovaného z Fondu
soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí,
schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo z cizích zdrojů ve výši 33 000 000 Kč na zvláštní účet kraje
Realizace úspor energie s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány
dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 05. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0235/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-
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2013-63, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši
dle materiálu ZK-03-2013-63, př. 2.
odpovědnost: OŽP, termín: 30. června 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0236/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
vypovědět mezinárodní smlouvu o spolupráci na projektu Švýcarsko
– Dobrá praxe pro ISNOV dle materiálu ZK-03-2013-64, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0237/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program PREVENCE KRIMINALITY 2013 dle materiálu ZK-03-201365, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu PREVENCE
KRIMINALITY 2013 ve složení: ODS – Martina Bártová (TR), Zdeněk
Geist (JI), KDU-ČSL – Jana Houšková (PE), Antonín Holub (JI), ČSSD
– Tomáš Krejčí (HB), KSČM – Roman Ondrušek (PE), Pavel Kalabus
(JI), Pro Vysočinu – Petr Novotný (TR), Ivo Jonák (ZR), TOP09
a STAN – Jiří Havlíček (HB), Libor Fejta (TR) * Martina Hyského (JI,
ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu PREVENCE
KRIMINALITY 2013 * garantem grantového programu PREVENCE
KRIMINALITY 2013 odbor sekretariátu hejtmana a zástupce garanta
Josefa Pokorného s právem hlasovacíma 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. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0238/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Lyžařské běžecké trasy 2013 dle materiálu ZK-03-2013-66, př.
1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Lyžařské běžecké trasy
2013 ve složení: ODS – Pavel Hejtmánek (HB), Dan Sokolíček (ZR),
KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR), Petr Žák (TR), ČSSD – Jana Nováková
Hotařová (JI), KSČM – Karel Klapač (ZR), Milan Plodík (HB),
Pro Vysočinu – Tomáš Kosour (PE), Pavlína Zábranská (JI), TOP09
a STAN – Michael Kubík (ZR), Ladislav Bárta (ZR) * Zdeňka Chláda
(HB, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Lyžařské
běžecké trasy 2013 * garantem grantového programu Lyžařské běžecké
trasy 2013 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce
garanta Ing. arch. Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Ing. Renatu
Šimánkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0239/03/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399
– Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku
282 300 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 282 300
Kč dle materiálu ZK-03-2013-67, př. 1 * vzorovou smlouvu o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-03-2013-67, př. 2, rozhoduje poskytnout dotaci
z kapitoly Sociální věci ve výši 2 676 300 Kč na podporu projektů
v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci
jiné osoby dle materiálu ZK-03-2013-67, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

