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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Kraje Vysočina
Kraj Vysočina v samostatné působnosti zajistil zpracování a v roce 2004 schválení Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
(dále jen „PRVKUK“). Zpracování PRVKUK
řeší § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. PRVKUK
obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy
na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod ve všech obcích v daném
územním celku. Navržené koncepce musí být
hospodárné. PRVKUK je podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace a plánu
oblasti povodí, pro činnost vodoprávního úřadu,
stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti. PRVKUK je
zveřejněn na http://prvk.kr-vysocina.cz/.
Pokud obec žádá o poskytnutí dotace na jakékoli opatření v oblasti zásobování pitnou vodou nebo odvádění a čištění odpadních vod, je
soulad navrhovaného řešení s PRVKUK vždy

nutnou podmínkou, což právě v mnohých případech není. Proto upozorňujeme na to, aby
již před zpracováním projektové dokumentace
obec nebo projektant zkontroloval soulad záměru a navrženého řešení s PRVKUK. V případě
nesouladu je třeba, aby obec co nejdříve požádala o změnu PRVKUK podle platných Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zpracování,
projednání a schválení změn PRVKUK č. 16/07,
které jsou zveřejněny na webových stránkách
kraje v dokumentech odboru lesního a vodního
hospodářství a zemědělství.
Vzhledem k tomu, že platnost schváleného
PRVKUK je omezena na dobu deseti let, bude
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství, od podzimu 2013 projednávat řešení navrhovaná
v PRVKUK s obcemi ve spolupráci s obecními úřady obcí s rozšířenou působností tak, aby
do konce roku 2014 byl schválen nový PRVKUK.
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 Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství, telefon: 564 602 363,
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Nová legislativa k ochraně a povolování
kácení dřevin mimo les od 15. července 2013
Nová vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení, přináší několik zásadních změnu v přístupu ke kácení dřevin
rostoucích mimo les, klade větší důraz na ochranu alejí a zmírňuje ochranu dřevin v zahradách.
Vyhláška je účinná od 15. července 2013.
Vyhláška především nově posiluje ochranu stromořadí. Stromořadí má v sídlech i krajině svou
nezastupitelnou historickou, funkční a estetickou roli. Proto je potřeba vždy odpovídajícím způsobem vyhodnotit, zda je nutné kácet.
Stromořadí je pro účel vyhlášky definováno
jako souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady některý strom, pořád se jedná
o stromořadí. Pro pokácení stromořadí i v případě jednotlivých stromů bude nově třeba povolení
orgánu ochrany přírody obecního úřadu. Povolení je tak potřeba i pro stromy, které tvoří stromořadí, přestože nedosahují obvodu 80 cm.
Ochraně podléhají keřové porosty jako dosud
a nově také zapojené porosty stromů s obvo-

dem kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm
nad zemí přesahující 40 m2, jež často tvoří významný podíl zeleně ve volné krajině i v sídlech.
Vyhláška předpokládá, že majitel soukromé zahrady by si měl sám rozhodnout, co na svém
pozemku chce mít a co nikoli, protože majitel
zahrady si svůj majetek nezničí. Naopak se jej
bude snažit zvelebit. Vyhláška mu při respektu k soukromému vlastnictví rozváže ruce.
Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu
nebo u rodinného domu v zastavěném území
obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada
splňovat současně. Tuto podmínku tedy nesplňují například pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není
vyloučen. Živý plot, tedy zahrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není.
Pro dřeviny rostoucí na zahradách splňující
(pokračování na další straně)

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
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uvedenou definici, tedy pokud tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a nejedná-li se
o památné stromy, již nebude potřeba povolení ke kácení dřevin.
Pokácet nebo jakkoliv poškodit památný strom je zakázáno zákonem o ochraně přírody a krajiny. Výjimku z tohoto zákazu může
povolit orgán ochrany přírody, který památný strom vyhlásil,
a jen ve veřejném zájmu. To platí i pro řešení případného havarijního stavu dřeviny, jenž závažným způsobem ohrožuje zdraví či
bezpečnost. Na památné stromy rostoucí na zahradách se možnost kácení bez povolení nevztahuje.
Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená, že kácet v době vegetace (mimo období

vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být
dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat
například ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během
rozmnožování a odchovu mláďat) či ochrany zvláště chráněných
druhů, respektive jejich biotopů.
Podrobné informace naleznete na stránce http://www.mzp.cz/cz/
kaceci_vyhlaska.
 Jan Joneš, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 501, e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz

Informace pro vlastníky bytových objektů,
předškolních a školních zařízení
Krajský úřad, odbor životního prostředí, doporučuje všem
vlastníkům bytových objektů, předškolních a školních
zařízení využít možnosti bezplatného monitoringu radonu
detektory RAMARN, ke kterému se zájemci mohou přihlásit u níže uvedeného kontaktu.
Vše probíhá korespondenčním
způsobem. V zimním období (říjen–březen) toto měření trvá dva měsíce, jinak celý

rok. Výsledky s komentářem
obdrží zájemci poštou. Případná protiradonová opatření
jsou zatím stále státem dotována – u bytových objektů do
výše 150 tis. Kč/byt, u ostatních objektů do výše 1,5 mil.
Kč. Přitom nerozhoduje, zda
se v minulosti v těchto objektech monitoring radonu či
protiradonová opatření již realizovaly. Kontrolní měření
prokázala, že výměna oken za

úspornější a zateplení těchto
objektů vede ke zvýšené objemové aktivitě radonu, a tím
k incidenci rakoviny plic. Využitím této možnosti tak podpoříte zdravý vývoj obyvatel
našeho kraje.
Vaše požadavky směrujte přímo na Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Piletická
57, 500 03 Hradec Králové 3,
e-mail:dana.hladikova@suro.cz,
tel. 498 652 713, který distribu-

ci detektorů poštou zabezpečuje. Bližší informace tamtéž
případně na Krajském úřadu
Kraje Vysočina, J. Šmejkal,
tel. 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz nebo na
www.kr-vysocina.cz > Životní
prostředí > Radon.
 Jaroslav Šmejkal,
odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Věda-výzkum-praxe v Kraji Vysočina
Jaké půdoochranné technologie jsou nejvhodnější při pěstování kukuřice
na Českomoravské vysočině? Jak zabránit nebo omezit na minimum vodní erozi
půdy v širokořádkových plodinách?
V úterý 18. června prezentoval Zemědělský výzkum, spol. s r. o.,
Troubsko, v rámci metodické porady pracovníků ochrany zemědělského půdního fondu z Kraje Vysočina výsledky poloprovozních pokusů na toto téma v Budišově na okrese Třebíč.
Osvědčenou nevymrzající meziplodinou – stálicí v půdoochranných technologiích na mírně ohrožených půdách (dále jen „MEO“)
– je využití svatojánského žita (Secale cereale L.var. multicaule
METZG. ex ALEF.), která se však musí před setím kukuřice na
jaře desikovat.
Jako velmi nadějná půdopokryvná plodina se jeví vymrzající lnička maloplodá (Camelina microcarpa ANDRS.), naopak v drsných
podmínkách našeho kraje se na základě zkušeností z minulých let
neosvědčil katrán etiopský (Crambe abyssinica Hochst.).

Pracovníci Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního
prostředí a odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
a pracovníci pověřených obecních úřadů (posledně jmenované
úřady mají zákonnou kompetenci ukládat opatření proti poškození vlastností půdy) měli možnost zhlédnout pokusné plochy a při
diskuzi s prezentujícími Barborou Badalíkovou ze ZV, spol. s r. o.,
a agronomem Zemědělského družstva Budišov Janem Čermákem získat důležité informace, které mohou využít v úřední praxi
v rámci ochrany zemědělského půdního fondu.
 Jaroslav Gottfried, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 510, e-mail: gottfried.j@kr-vysocina.cz

Termíny konání Zastupitelstva Kraje Vysočina ve II. pololetí 2013
17. 9. 2013 do 11.00 hod.

•

12. 11. 2013 od 11.00 hod.

•

17. 12. 2013 od 11.00 hod.
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Podpora obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí
Kraje Vysočina podél silnic II. a III. tříd. v roce 2012
Údržba travních porostů podél silnic II. a III. tříd v průjezdních úsecích obcí Kraje
Vysočina bude i v roce 2013
finančně podporovaná Krajem
Vysočina. Poskytovaná podpora se řídí Pravidly Rady kraje Vysočina pro poskytování
darů na údržbu veřejné zeleně
v průjezdních úsecích obcí kra-

je Vysočina č. 07/11 (dále jen
„pravidla“), schválenými na
jednání rady kraje usnesením
č. 0381/09/2011/RK dne 8. 3.
2011. Kraj Vysočina poskytne dar na podporu údržby zeleně každé obci na území Kraje
Vysočina na základě žádosti,
zpracované na příslušném formuláři, viz příloha č. 1 pravi-

del. Upozorňujeme, že součástí
žádosti je zároveň i vyúčtování nákladů vzniklých při údržbě zeleně a závěrečná zpráva.
Tuto žádost je třeba zaslat na
odbor dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina nejpozději do 20. října 2013. Pravidla
jsou zveřejněna na interneto-

vých stránkách Kraje Vysočina
> Doprava > Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního
hospodářství.
 Dana Ptáčková,
odbor dopravy a silničního hospodářství, telefon: 564 602 191,
e-mail:
ptackova.d@kr-vysocina.cz

Seminář pro angažované
V termínu 13.–14. 9. 2013 se v obci Vír uskuteční v pořadí již třetí seminář pro angažované občany,
kteří se aktivně zapojují do dění, a přispívají tak ke zlepšování podmínek v místě kde žijí.
Jedná se o dvoudenní odborné vzdělávání zástupců veřejné správy,
neziskových organizací a aktivních občanů v oblasti zapojování
veřejnosti do aktivit obce. Cílem je představení efektivních nástrojů pro zapojování veřejnosti, jakými jsou například vedení skupin,
základy úspěšné komunikace zastupitelstva s občany, správné prosazování cílů obce, organizace veřejného projednávání apod.
Účast přislíbil zástupce rakouského partnera projektu, kterým je
Úřad Dolnorakouské zemské vlády. Ve svém příspěvku seznámí
se situací k danému tématu v Dolním Rakousku.
Pozvání přijala také ředitelka regionálního dobrovolnického centra TOTEM (http://www.totem-rdc.cz/) z Plzně Vlastimila Faiferlíková, která předá informace o zkušenostech s projektem Časová
banka 55+ (Zeitbank 55+) a možnostech přenosu tohoto modelu
z Rakouska do České republiky. Systém časové banky je zaměřen
zejména na podporu péče o seniory a zdravotně postižené. Jedná
se o novou formu sousedské výpomoci, kdy občané v produktiv-

ním věku i dosud soběstační senioři dobrovolnicky vypomáhají
potřebným, a „spoří“ si tak hodiny na dobu, kdy sami budou pomoc potřebovat. S modelem časové banky byli seznámení i účastníci dubnové studijní cesty v Rakousku a byl jimi hodnocen jako
jeden z těch, který má potenciál pro přenesení na Vysočinu.
Akce je organizována v rámci projektu Kraje Vysočina Angažovanci, jehož celý název zní Zvýšení kvality místní Agendy 21
prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Rakousko – Česká republika.
 Jana Böhmová, odbor regionálního rozvoje
telefon 564 602 556, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz

Klimatour 2013 – ekologická štafeta propojila obce na trase
od Koněšína do Křižánek
Ve dnech 25.-27. 6. 2013 projeli
Vysočinou účastníci mezinárodní cyklistické štafety Klimatour.
Trasa letošního ročníku vedla
z Koněšína na Třebíčsku přes
Velké Meziříčí a Nové Město na Moravě až do Křižánek
na Žďársku. Přes nepřízeň počasí přivezl peloton cyklistů
do dvanácti obcí a měst na trase program zaměřený na ochranu životního prostředí, výměnu
zkušeností dobré praxe a propagace zdravého životního stylu.
Záštitu nad akcí převzali Martin Hyský, radní pro regionál-

ní rozvoj a územní plánování,
a Petr Piňos, radní pro oblast
multikulturní spolupráce a neziskový sektor. „Tato akce,
která má dlouholetou tradici
v Rakousku, se na Vysočině
uskuteční v letošním roce podruhé. Od našich sousedů se
učíme o masivnějším využívání ekologických způsobů přepravy, o vzájemném potkávání
mezi obcemi, ale také o podpoře a propagaci společenského
života v obcích,“ řekl při zahájení programu v Koněšíně Petr
Piňos.

Jádrem pelotonu, jenž vyjel
z Koněšína, byli úředníci Krajského úřadu Kraje Vysočina a členové organizace KUŠ,
občanského sdružení pro environmentální a multikulturní výchovu, která zajišťovala
pro všechny účastníky kulturní a tematický program. Postupně se přidávali zástupci
obcí a měst, kterými štafeta
projížděla. V pelotonu se tak
vystřídali zástupci Budišova, Tasova, Velkého Meziříčí,
Borů, Bohdalce, Bobrové, Křídel, Nového Města na Moravě

a Křižánek. V Bobrové přivítali peloton dokonce místní občané v dobových kostýmech
a s historickými koly. Pozvání k účasti přijali i zástupce
Úřadu Dolnorakouské zemské
vlády Karl Trischler a členka
spolku Weinviertel Initiative
2020 Marlene Roupec z Mistelbachu. V Rakousku se tato
aktivita konala již počtrnácté,
a přesto byli rakouští účastníci
s úrovní akce velmi spokojeni.
Obce a města na trase si pro
účastníky štafety připravili
(pokračování na další straně)
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vlastní program s ukázkami
činnosti spolků a škol i ochutnávkou místních produktů
a specialit. Program zahrnoval
například prezentaci činnosti sdružení Slepíši z Tasova,
které se věnuje výuce Axmanovy techniky modelování pro
nevidomé, nebo zařízení Chaloupky, o. p. s., na Ostrůvku
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ve Velkém Meziříčí a v Krátké. Překvapily i děti ze ZŠ
ve Sněžném s pásmem místních folklorních her a tanců.
Akce byla organizována v rámci projektu Kraje Vysočina
s názvem Angažovanci – Zvýšení kvality místní Agendy 21
prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu,

který je realizován v rámci přeshraniční spolupráce s Dolním
Rakouskem.
Všem, kdo se na přípravě
a průběhu akce podíleli, patří
upřímné poděkování.
Fotogalerii akce naleznete na
https://www.facebook.com/
NaseVysocina.

 Dana Kratochvílová,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 586, e-mail:
kratochvilova.d@kr-vysocina.cz

Ohlédnutí za vzdělávacími aktivitami, které realizoval Kraj Vysočina,
pro obce s pověřeným obecným úřadem, obce s rozšířenou působností
Kraje Vysočina a pro příspěvkové organizace zřízené
Krajem Vysočina v I. pololetí roku 2013
Krajský úřad Kraje Vysočina zajišťuje prostřednictvím oddělení řízení
lidských zdrojů vzdělávací aktivity, které jsou nabízeny obcím Kraje
Vysočina s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou působností a dále příspěvkovým organizacím, jež zřizuje Kraj Vysočina.
Tato činnost je obcím i příspěvkovým organizacím poskytována
na základě partnerské pomoci bez nároku na úhradu nákladů.

V průběhu prvního pololetí roku 2013 bylo pro obce zajištěno celkem 18 aktivit, kterých se zúčastnilo celkem 277 účastníků obcí
a 12 aktivit pro příspěvkové organizace, jichž se zúčastnilo celkem 131 účastníků příspěvkových organizací.
Výčet účasti na jednotlivých tématech vzdělávání je uveden v následující tabulce:

Název semináře

Datum konání

ArcGIS – základní
ArcGIS – základní
ArcGIS – základní
Geoportál DMVS
Geoportál DMVS
Geoportál DMVS
ArcGIS – pokročilí
ArcGIS – pokročilí
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účetnictví příspěvkových organizací a ČÚS od 1. 1. 2013
Řízení finančního zdraví obcí a krajů
Ekologie a obecná ochrana bezobratlých
Majetek obce
Elektronická bezpečnost
Veřejné zakázky
Aplikace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PO
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní
Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní
Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní
Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní
Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní
Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní
Problematika opatrovnictví
Vstupní vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů
Celkem

Pro druhé pololetí roku 2013 je znovu připraven katalog centralizovaného vzdělávání, který obsahuje témata určená jak pro obce, tak
pro příspěvkové organizace. Katalog byl na úřady a organizace zaslán obvyklým způsobem, a tedy pro obce do e-mailových schránek
tajemníků (včetně vyvěšení na webové stránky kraje). Pro příspěvkové organizace byl vyvěšen na Portálu příspěvkových organizací.

25. leden 2013
30. leden 2013
5. únor 2013
1. únor 2013
22. únor 2013
22. březen 2013
12. únor 2013
1. březen 2013
19. únor 2013
19. březen 2013
21. březen 2013
28. březen 2013
28. březen 2013
11. duben 2013
16. květen 2013
21. květen 2013
31. květen 2013
4. červen 2013
11. červen 2013
13. červen 2013
18. červen 2013
19. červen 2013
20. červen 2013
7. červen 2013
leden–červen
2013

Počet obcí/PO

Počet účastníků

obce
1
1
0
3
1
1
2
2
10
8
8
9
19
4
9
11
14
x
x
x
x
x
x
13

PO
0
0
1
0
0
0
0
0
x
21
x
x
x
2
10
10
1
5
5
3
0
2
4
4

obce
3
2
0
4
2
1
3
4
21
15
10
14
48
7
29
20
36
0
0
0
0
0
0
21

PO
0
0
1
0
0
0
0
0
X
33
X
X
x
2
22
18
25
9
5
3
0
3
4
6

x

37

x

24

277

131

16
25

 Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů
telefon: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
 Jana Činčárová, oddělení řízení lidských zdrojů
telefon: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
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Přezkoumání hospodaření obcí a DSO za rok 2012
V první polovině měsíce června
2013 ukončil Krajský úřad Kraje Vysočina přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných
svazků obcí (dále jen „DSO“)
za rok 2012.
Z celkového počtu 704 obcí
a 70 DSO v kraji kontroloři
krajského úřadu přezkoumali
hospodaření 602 obcí a 45 DSO.
Ostatní obce a DSO si nechaly
své loňské hospodaření prověřit na základě smluvního vztahu a za úplatu profesionálními
auditory.
Od srpna do prosince roku 2012
provedli krajští kontroloři první
dílčí přezkoumání hospodaření
u 385 obcí a u 45 DSO, a tedy
u dvou třetin územních celků,
které požádaly krajský úřad
o přezkoumání svého hospodaření. Každoročně cca 300 obcí
požaduje provedení tohoto dílčího přezkoumání dobrovolně,
a sice nad rámec zákonné povinnosti, neboť tím získají čas
pro odstranění případně zjištěných chyb a nedostatků ještě do
konce účetního období. Při dílčích přezkoumáních za rok 2012
nebyly zjištěny žádné nedostatky v hospodaření téměř 75 %
obcí a 90 % DSO. U ostatních
obcí se nejčastěji vyskytovaly
chyby v účetnictví nebo nebyla
plněna zákonná povinnost zveřejňovat návrh rozpočtu a návrh
závěrečného účtu nejméně po
dobu 15 dní před jejich projednáním na zasedání zastupitelstva obce.

Od konce ledna do poloviny
června 2013 vykonávali kontroloři krajského úřadu druhá dílčí
nebo jednorázová přezkoumání hospodaření obcí a DSO za
rok 2012. Chyby a nedostatky
v hospodaření roku 2012 byly
uvedeny ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření
u 26 % obcí a 11 % DSO, přičemž za rok 2011 byly zjištěny
chyby a nedostatky v hospodaření 31 % obcí a 9 % DSO.
Nejčastěji byly zjišťovány nedostatky v účetnictví, zejména
v evidenci a účtování o pozemcích a v inventarizaci majetku
a závazků, kde převažovaly nedostatky spočívající v chybějících náležitostech inventurních
soupisů, neprovádění inventarizace některých účtů a nevyhotovování plánů inventur
a inventarizačních zpráv.
Opakovaně bylo zjišťováno nedodržování některých povinností
stanovených zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: nezveřejňování návrhu
rozpočtu a návrhu závěrečného
účtu na úřední desce, a zejména v elektronické podobě, způsobem umožňujícím dálkový
přístup, nezveřejňování zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření jako součásti závěrečného
účtu, neschválení závěrečného
účtu zákonem stanoveným vyjádřením „bez výhrad“ nebo „s výhradou“ a nevedení finančního
hospodaření obce v souladu se
schváleným rozpočtem.

Méně častá jsou zjištění ohledně nedodržování některých povinností stanovených zákonem
o obcích, například nekonání zastupitelstva obce nejméně jednou za tři měsíce, nedostatečná
činnost kontrolních a finančních
výborů zastupitelstev obcí nebo
chybějící náležitosti zápisů ze
zasedání zastupitelstva.
V případě 25 obcí kontroloři
zjistili, že se v jejich hospodaření opakují nedostatky z předchozích let.
Kolem stovky obcí a DSO bylo
v závěru zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření upozorněno na rizika, která by mohla
mít negativní dopad na jejich
budoucí hospodaření. Ve většině případů se jedná o zvýšené ukazatele podílu závazků na
rozpočtových příjmech obce,
vyšší ukazatele dluhové služby nebo nízkou likviditu. Rizikovější úroveň těchto ukazatelů
velmi často souvisí s nutností
předfinancovat dotační projekty obcí pomocí úvěrů. Při přezkoumání hospodaření obcí za
rok 2012 však nebyl zjištěn žádný nový případ krizové finanční
situace ani celkově výraznější
nárůst rizik v hospodaření obcí
ve srovnání s předchozími roky.
Na základě výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2012
a v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů byly uloženy 27 obcím
pokuty za dopuštění se správního deliktu. Celkově bylo zjiš-

těno a prokázáno 35 správních
deliktů. Téměř ve všech případech (někdy i opakovaně) se
jednalo o správní delikt nezveřejnění návrhu rozpočtu nebo
návrhu závěrečného účtu včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na úřední desce
a současně v elektronické podobě umožňující dálkový přístup,
a to nejméně po dobu 15 dní
přede dnem jejich projednání
v zastupitelstvu obce.
Shrnutí nejčastějších nedostatků zjištěných při přezkoumání
hospodaření obcí a DSO v Kraji
Vysočina za rok 2012 je zveřejněno na internetových stránkách
Kraje Vysočina v sekci Krajský
úřad > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Přezkoumání hospodaření obcí a DSO
nebo v sekci Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor kontroly. Na obou
místech lze rovněž nalézt informace o základních povinnostech
obcí a DSO stanovených zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a DSO,
o rizicích zjišťovaných při přezkoumání hospodaření obcí
a DSO v Kraji Vysočina a výčet
možných správních deliktů obcí
a DSO podle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Pracovní poměr na dobu určitou
V částce 70/2013 Sbírky zákonů vydané dne 21. 6. 2013 byl pod
č. 155 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákoníku práce vrací zaměstnavateli možnost řetězit pracovní poměr na dobu určitou v případech vážných provozních
důvodů na straně zaměstnavatele nebo důvodů spočívajících
ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, a to
tehdy, kdy nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby se
zaměstnancem sjednal pracovní poměr na dobu neurčitou.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2013.

Opožděné platby v obchodních transakcích
V částce 76/2013 Sbírky zákonů vydané dne 28. 6. 2013 byl pod
č. 179 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem novely obchodního zákoníku je upravit další mechanismy
na zlepšení platební morálky a na ochranu malých a středních dodavatelů zboží a služeb, a to zejména stanovením doby splatnosti na 60 dnů (u veřejných zadavatelů se jedná o lhůtu maximální,
vztahuje se i na závazek plněný prostřednictvím subdodavatelů).
U jiných obchodních vztahů je možné šedesátidenní splatnost překročit pouze v případě, že to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2013.
(pokračování na další straně)
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Úroky a poplatky z prodlení
V částce 76/2013 Sbírky zákonů vydané dne 28. 6. 2013 bylo pod
č. 180 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 142/1994 Sb., kterým se stanovují výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Novela nařízení vlády především reaguje na novelu obchodního
zákoníku ve znění zákona č. 179/2013 Sb. Nově je stanovena sazba úroku z prodlení ve výši minimálně osm procentních bodů nad
referenční sazbou ČNB. Nad rámec úroku z prodlení je věřiteli
umožněno vymáhat po dlužníku též částku představující náklady
na vymožení pohledávky v paušální výši.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2013.
Soudní poplatky – amnestie
V částce 71/2013 Sbírky zákonů vydané dne 21. 6. 2013 byl pod
č. 167 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona osvobozuje navrhovatele od hrazení soudního poplatku v případech, kdy tento uplatnil nárok na náhradu škody,
případně nemajetkové újmy, nebo nárok na vydání bezdůvodného
obohacení, v trestním řízení, které bylo vedeno a které bylo zastaveno pro nepřípustnost spočívající v tom, že prezident republiky využije svá práva daná článkem 63 Ústavy České republiky.
Zákon se rovněž retroaktivně vztahuje na poškozené amnestií vyhlášenou dne 1. 1. 2013. Navrhovatelům, kteří již poplatkovou povinnost splnili, bude zaplacený soudní poplatek vrácen.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2013.
Kácení dřevin
V částce 78/2013 Sbírky zákonů vydané dne 4. 7. 2013 byla pod
č. 189 publikována vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 7. 2013.
Květnové povstání českého lidu
V částce 70/2013 Sbírky zákonů vydané dne 21. 6. 2013 byl pod
č. 158 publikován zákon o Květnovém povstání českého lidu.

Květnovým povstáním českého lidu se rozumí povstání českého
lidu proti nacistické moci, ke kterému došlo v době mezi 30. dubnem a 12. květnem 1945, přičemž každý žijící účastník tohoto povstání na žádost obdrží od Ministerstva obrany pamětní odznak
účastníka Květnového povstání českého lidu jako vyjádření úcty
a morálního ocenění.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2013.
Nové významné dny
V částce 70/2013 Sbírky zákonů vydané dne 21. 6. 2013 byl pod
č. 162 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Mezi významné dny jsou nově zařazeny 16. leden (Den památky
Jana Palacha) a 28. březen (Den narození Jana Ámose Komenského).
Zákon nabývá účinnosti dnem 11. 8. 2013 (tj. v den 65. výročí narození Jana Palacha).
Mezinárodní spolupráce při správě daní
V částce 70/2013 Sbírky zákonů vydané dne 21. 6. 2013 byl pod
č. 164 publikován zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
a o změně dalších souvisejících zákonů.
Zákon transponuje směrnici Rady 2011/16/EU ze dne 15. února
2011 o správní spolupráci v oblasti daní, přičemž upravuje postup, podmínky a formy provádění mezinárodní spolupráce, a to
jak ve vztahu k jiným členským státům EU, tak ke státům, s nimiž má ČR uzavřenu platnou mezinárodní smlouvu týkající se
daní. Právní úprava sleduje provádění mezinárodní spolupráce
jak z ČR, to znamená její poskytování jiným státům, tak její přijímání, pokud je poskytována jiným státem.
Zákon nabývá účinnosti dnem 21. 6. 2013.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
Kam do zahraničí s občanským průkazem
V částce 70/2013 Sbírky zákonů vydané dne 21. 6. 2013
byl pod č. 159 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o cestovních
dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a dále pod č. 166
sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu
států, do nichž lze překročit
vnější hranici s občanským
průkazem.

Novela zákona o cestovních dokladech nabyla účinnosti dnem
vyhlášení, a tedy od 21. června
2013, umožnila občanům, aby
mohli občanský průkaz použít
jako cestovní doklad k cestám
do některých států, které nepatří do Evropské unie nebo do
Schengenského prostoru. Policie neumožní překročení vnější
hranice s občanským průkazem, jestliže má občan uloženo
omezení spočívající v zákazu
vycestování do zahraničí.
Mezi státy, jež uznaly občanský průkaz jako cestovní

doklad, náleží Albánská republika, Bosna a Hercegovina,
Černá Hora, Kosovská republika, Makedonská republika,
Srbská republika a Chorvatská
republika (ta se stala 28. členským státem EU od 1. 7. 2013).
K cestám lze použít všechny
typy občanských průkazů, to
znamená občanský průkaz se
strojově čitelnými údaji, občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem nebo občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.

Ministerstvo vnitra výslovně
nedoporučuje používat k cestám občanské průkazy typu
knížky, které byly vydány občanům narozeným před 1. lednem 1936 bez omezení doby
platnosti, protože od jejich vydání došlo ke změně podoby
držitele.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz
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Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 4/2013 konaného dne 25. 6. 2013
Usnesení 0240/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0241/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Václava Kodeta
a Lubomíra Drápelu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0242/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0243/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0244/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Roční
zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2012 dle materiálu ZK-04
-2013-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0245/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 dle materiálu ZK-04-2013-05, př. 1upr1, rozhoduje * poskytnout
dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek,
v celkové výši 968 455 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce
2013 dle materiálu ZK-04-2013-05, př. 2, na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2013-05, př. 4 * zamítnout žádosti obcí o poskytnutí
dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 dle materiálu ZK
-04-2013-05, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor, termín: 31. 12.
2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0246/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro
členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období
1. 12. 2012 – 31. 5. 2013 dle materiálu ZK-04-2013-06, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0247/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * odměny pro
předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2012
– 31. 5. 2013 dle materiálu ZK-04-2013-07, př. 1upr1 * odměny pro předsedy,
místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2012 – 31. 5. 2013 dle
materiálu ZK-04-2013-07, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0248/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout
dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2013
žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2013-08, př. 1upr1 * neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie
2013 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2013-08, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 07. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0249/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení
č. 0182/03/2013/ZK ze dne 14. 5. 2013, 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 13 500 000 Kč, v souladu s materiálem ZK
-04-2013-09, př. 1, schvaluje * finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat
projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Komplexního onkologické-

ho centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem ZK
-04-2013-09, př. 1, předkládaného do Integrovaného operačního programu, v celkové jeho výši 76 500 000 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 (90 000 000 Kč),
tj. 13 500 000 Kč, na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Komplexního
onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu
ZK-04-2013-09, př. 1, bere na vědomí čestné prohlášení o spolufinancování v požadované výši 13 500 000 Kč dle materiálu ZK-04-2013-09, př. 3.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0250/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje šestý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice,
bere na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení
přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2013-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 1.
2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0251/04/2013/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 (ORG 352220)
o částku 13 779 968,43 Kč v souvislosti s vrácením půjčky poskytnuté na financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra
Nemocnice Jihlava a převedení této částky do Fondu strategických rezerv, položka
8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0252/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2012 bez výhrad, schvaluje * Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012 dle materiálu ZK-04-2013-12, př. 1upr1 * návrh na rozdělení disponibilních zůstatků
ZBÚ, jak je uveden v podkapitole 2.2 materiálu ZK-04-2013-12, př. 1upr1
* účetní závěrku Kraje Vysočina za rok 2012 dle příloh č. 9 až 13 materiálu
ZK-04-2013-12, př. 1upr1 * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz
u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČ: 00090450,
o částku 50 000 000 Kč dle materiálu ZK-04-2013-12, př. 2, rozhoduje * poskytnout dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ: 70885184, ve
výši 252 000 Kč dle materiálu ZK-04-2013-12, př. 3 * uzavřít Smlouvu o půjčce
s Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, IČ: 0839396, dle materiálu ZK-04
-2013-12, př. 4.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana, odbor dopravy
a silničního hospodářství, odbor zdravotnictví, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0253/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout peněžitý dar na pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou z kapitoly
Zastupitelstvo kraje, § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro
krizové stavy * Jihočeskému kraji, IČ: 70890650, ve výši 600 000 Kč dle materiálu
ZK-04-2013-93, př. 1 * Ústeckému kraji, IČ: 70892156, ve výši 400 000 Kč dle
materiálu ZK-04-2013-93, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 7.
2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0254/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016 dle materiálu ZK-04-2013-13, př. 1,
bere na vědomí rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016 bez
kapitoly Evropské projekty dle materiálu ZK-04-2013-13, př. 2, rozpis výhledu
příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016 dle
materiálu ZK-04-2013-13, př. 3, a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, v jejímž rámci se realizují projekty spolufinancované
z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2013-13, př. 4.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0255/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít darovací smlouvu dle materiálu ZK-04-2013-15, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2212 – Silnice, přílohy D2
– Investice v dopravě, o částku 2 000 000 Kč při současném zvýšení § 2212
– Silnice o částku 2 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0256/04/2013/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
2 490 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny,
příspěvkovou organizaci, při současném snížení přílohy D2 – Investice v dopravě
o stejnou částku 2 490 000 Kč dle materiálu ZK-04-2013-16, př. 1 * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, o částku 2 490 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-04-2013-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0257/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dohodu
o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovým partnerem dle materiálu
ZK-04-2013-17, př. 2, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 55 mil. Kč na zvláštní účet kraje
určený na financování projektu II/408 Jemnice – Dobrá Voda s tím, že finanční
prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 16. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0258/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o změnách souvisejících se státní objednávkou veřejných služeb v přepravě cestujících dle materiálu ZK-04-2013-20, vyjadřuje zásadní nesouhlas s těmito kroky.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0259/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, Městem Náměšť nad
Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle materiálu ZK-04-2013-21, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0260/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout
dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2013 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2013-22, př. 1 * neposkytnout dotace v rámci
grantového programu Bezpečná silnice 2013 žadatelům, na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-04-2013-22, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0261/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace v rámci grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť
2013 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2013-23, př. 1.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0262/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje udělit cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na
1.–3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
v roce 2013 dle materiálu ZK-04-2013-24, př. 1, a na základě vzorové smlouvy dle
materiálu ZK-04-2013-24, př. 2.
odpovědnost: ODSH, termín: do 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0263/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
č. 0185/03/2013/ZK ze dne 14. 5. 2013 tak, že text v celkové výši 2 247 173,73 Kč
se ruší a nahrazuje textem v celkové výši 2 494 673,46 Kč a v materiálu ZK-03
-2013-13, př. 1, se ruší ta část, která se týká poskytnutí dotace Aeroklubu Havlíčkův
Brod, IČ: 00528951, se sídlem Horní Papšíkov č. 125, 580 01 Havlíčkův Brod,
a nahrazuje se textem dle materiálu ZK-04-2013-14, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 3, zdrželo se 9.
Usnesení 0264/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dohodu
o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálu ZK
-04-2013-18, př. 2, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických
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rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený
na financování projektu Analýza potenciálu veřejné dopravy s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu, prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2013-18, př. 3.
odpovědnost: ODSH, termín: 16. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0265/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené, o částku 7 913 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 7 913 100 Kč určenou na úhradu odvodů peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle
materiálů ZK-04-2013-19, př. 1, a ZK-04-2013-19, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 3. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0266/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt
pozemky par. č. 254/7 – ostatní plocha, silnice, o výměře 28 m2 a par. č. 254/9
– ostatní plocha, silnice, o výměře 1 m2 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad
Sázavou z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68, Hradec Králové, za kupní cenu 2 700 Kč
dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2013-25, př. 1, schvaluje dodatek č. 986
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2013-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0267/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
dle GP č. 176-N21/2013 nově oddělený pozemek par. č. 491/3 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 49 m2 v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Martina Žvátory, bytem Mánesova 2611/17, 612 00,
Brno – Královo Pole, za kupní cenu 2 450 Kč plus úhradu za správní poplatek
spojený s podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, schvaluje dodatek č. 987 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-04-2013-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0268/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést darem
dle GP č. 172-249/2012 nově oddělené pozemky dle materiálu ZK-04-2013-27,
př. 1, v k. ú. a obci Krásná Hora z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce
Krásná Hora * nabýt darem dle GP č. 172-249/2012 nově oddělený pozemek par.
č. 402/8 ostatní plocha, silnice, o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Krásná Hora z vlastnictví obce Krásná Hora do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 988
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-27, př. 2 * dodatek č. 989 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04
-2013-27, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0269/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
části pozemků par. č. 453/1 a par. č. 453/2 v k. ú. a obci Řídelov dle GP č. 80
-786/2011 nově označené jako díl „a“ o výměře 56 m2 a dále jako pozemky par.
č. 453/4 o výměře 684 m2, par. č. 453/5 o výměře 420 m2, par. č. 453/6 o výměře
320 m2, par. č. 453/7 o výměře 163 m2, par. č. 453/8 o výměře 485 m2, par. č. 453/9
o výměře 493 m2 a par. č. 453/10 o výměře 131 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Obce Řídelov, schvaluje dodatek č. 990 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04
-2013-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0270/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a Městem Brtnice na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě * na pozemek vedený
v katastru nemovitostí jako par. č. 636/2 v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy
a část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 2007/1 v katastrálním
území Příseka včetně části tělesa silnice II/405, od křížení silnic II/405 a III/4045
v obci Příseka po napojení na připravovaný obchvat Příseky * na nově vybudovanou zpevněnou polní cestu v rámci stavby II/405 Příseka obchvat, a to včetně
části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci jako par. č. 687/2, par. č. 692/2,
par. č. 695/2, par. č. 698/2, par. č. 701/2, par. č. 704/2, par. č. 705/2, par. č. 710,
par. č. 711, par. č. 719 a par. č. 721 v katastrálním území Příseka, na kterých bude
vybudována dle materiálu ZK-04-2013-30, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0271/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * změnit usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK tak, že v materiálu ZK
-09-2005-16, př. 1, se ruší pozemek par. č. 694/16, les, o výměře 675 m2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice * nabýt pozemek
par. č. 694/16, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 428 m2 v katastrálním území
Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice, z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s. p., Přemyslova
1106/19, Hradec Králové, do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu
ve výši 23 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0272/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2013-32, př. 1, v k. ú. Nová Říše
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Nová Říše * nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2013-32, př. 2, v k. ú. Nová Říše z vlastnictví Městyse Nová Říše do vlastnictví Kraje Vysočina * nabýt úplatně pozemky
od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do
vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-04-2013-32, př. 3, za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0273/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, do vlastnictví Kraje
Vysočina část stavby silnice I/34 v k. ú. Česká Bělá dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-04-2013-33, př. 1 * schvaluje dodatek č. 991 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04
-2013-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0274/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
část STL plynovodu v délce 277,82 m a 2 ks plynovodních přípojek v délce 16,59 m
uložených v pozemcích par. č. 2083/4, par. č. 2083/5, par. č. 2702, par. č. 4214/10,
par. č. 2087/8 a par. č. 4204/3 v k. ú. a obci Moravské Budějovice z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1,
657 02 Brno, IČ: 27689841, za dohodnutou kupní cenu ve výši 238 975 Kč včetně
DPH dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2013-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0275/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Osová Bítýška na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ PK par. č. 2406/2 v k. ú. Osová
Bítýška, zastavěného chodníkem, budovaného v rámci stavby I/37 Osová Bítýška
přechod – chodník.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. července 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0276/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
z vlastnictví Kraje Vysočina nemovitý majetek dle materiálu ZK-04-2013-36, př.
2, včetně součástí a příslušenství do vlastnictví Statutárního města Jihlava, IČ:
00286010.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03, Hradec
Králové, IČ: 70890005, za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 210 Kč, schvaluje
dodatek č. 992 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. října 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0279/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 222/2 o výměře 15 m2 oddělený z pozemku par. č. 222 a pozemek
par. č. 222 díl a o výměře 45 m2, vše dle geometrického plánu č. 382-59/2011,
v k. ú. a obci Matějov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Matějov,
schvaluje dodatek č. 993 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0280/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
dle geometrického plánu č. 2655-217/2013 pozemek par. č. 2960/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 41 m2, pozemek par. č. 2960/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m2, pozemek par. č. 2961/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 75 m2, pozemek par. č. 3911/2, díl „a“ – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 0,11 m2, pozemek par. č. 3927/1, díly „k“,
„b“ – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7,46 m2 v k. ú. a obci Nové
Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Nové Město na
Moravě, schvaluje dodatek č. 994 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0281/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 931/7– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 76 m2 a pozemek par. č. 931/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 461 m2, v k. ú.
a obci Hořepník z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Hořepník, schvaluje dodatek č. 995 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0282/04/2013/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 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0283/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky v k. ú. Jiřice u Humpolce a k. ú. Humpolec dle materiálu ZK-04-2013-43,
př. 1, z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic
a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 996 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-43, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0277/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * změnit usnesení 0038/01/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-01-2009-38, př. 1, se ruší položka č. 71
* nabýt pozemky par. č. 579, ostatní plocha, silnice, o výměře 371 m2 a par. č. 580,
ostatní plocha, silnice, o výměře 376 m2 v katastrálním území Závidkovice, obec
Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, do vlastnictví
Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 39 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0284/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * bezúplatně
nabýt dle GP č. 4183-349/2012 nově oddělený pozemek par. č. 4707/3 o výměře
136 m2 z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Státní pozemkový
úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha, do vlastnictví Kraje Vysočina * nabýt
darem dle GP č. 4183-349/2012 nově oddělený pozemek par. č. 4596/3 o výměře
10 m2 z vlastnictví města Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01, Chotěboř, do vlastnictví Kraje Vysočina * úplatně nabýt dle GP č. 4183-349/2012 nově oddělený
pozemek par. č. 3169/13 o výměře 196 m2 z vlastnictví Chotěbořské strojírny
služby, a. s., Herrmannova 520, 583 14, Chotěboř, do vlastnictví Kraje Vysočina
za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2, schvaluje * dodatek č. 997 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2013-44, př. 1 * dodatek č. 998 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-44, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0278/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
pozemek par. č. 271/26 – vodní plocha, tok umělý, o výměře 221 m2, oddělený
GP č. 112-7260/2012 z pozemku par. č. 271/8 v k. ú. Horní Lhotka, obec Maleč,

Usnesení 0285/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0203/03/2013/ZK tak, že text * Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemek par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci

číslo 8/2013

ZPRAVODAJ

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, se nahrazuje textem * Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně
pozemek par. č. 1640/1 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.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0286/04/2013/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-04-2013
-47, př. 1, a za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0287/04/2013/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 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0294/04/2013/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. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0295/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
budovu na ul. Rozkošská č. p. 2324, občanská vybavenost, v Havlíčkově Brodě,
část obce Havlíčkův Brod, na pozemku st. par. č. 1324, pozemek st. par. č. 1324,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 965 m2, včetně součástí a příslušenství, vše
v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 2 258 000 Kč z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví NEST.HB, spol. s r. o., Žižkova 65, 580 01, Havlíčkův
Brod, IČ: 25929011.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0296/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve
zdravotnictví, o 5 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o 5 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0288/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2013-49, 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 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0297/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky Kraje
Vysočina dle materiálu ZK-04-2013-55, př. 1, rozhoduje uzavřít mezi Krajem
Vysočina a společností Cetimum, s. r. o., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 60,
586 01, IČ: 292 15 293, smlouvu o budoucí kupní smlouvě * na úplatný převod
pozemku par. č. 214/22 – orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory
za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 993 500 Kč * na zřízení předkupního práva
k pozemku par. č. 214/22 – orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory
jako práva věcného zapisujícího se do katastru nemovitostí, na to na dobu určitou
do dne vydání kolaudačního souhlasu na budoucí stavbu za cenu prodávaného pozemku, tj. 500 Kč/m2, dle materiálu ZK-04-2013-55 př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje, termín: 31. července 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0289/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 6
Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 1. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0298/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace
týkající se přípravy na Programovací období EU 2014–2020 uvedené v materiálu
ZK-04-2013-56, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0290/04/2013/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 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0299/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2013-57, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2013-57, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0291/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření
smlouvy pozemky způsobem, v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-04-2013
-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0292/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí do
vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK
-04-2013-53, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření
smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0293/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 5986/3 – ostatní plocha, silnice, o výměře 89 m2 v k. ú. Město Žďár
a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 999 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-54, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0300/04/2013/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: ORR, OE, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0301/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-04-2013-60, př. 1, rozhoduje poskytnout
dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2013-60, př.
1, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2013-60, př. 1, na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-04-2013-60, př. 1, v souladu se Zásadami Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů Místní agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0302/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu
o společném postupu při centralizovaném zadání veřejné zakázky dle materiálu
ZK-04-2013-61, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0303/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 1 000 000 Kč
určených na předfinancování projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení
GG OP VK v Kraji Vysočina II s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle
aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0304/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Důvodovou
zprávu dle materiálu ZK-04-2013-63, př. 1, projednává 2. úplnou aktualizaci
Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného
rozvoje území podle ust. § 29, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a podle § 5, odst. 2, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ukládá odboru ÚPSŘ zajištění zapracování výsledků
projednání 2. aktualizace ÚAP KrV do podkladu pro pořízení další aktualizace
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0305/04/2013/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: ORR, OE, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0306/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje v souladu se
Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny
č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Jámy, se sídlem Jámy 47,
592 32, Jámy, IČ: 00842133.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 20. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0307/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2012 dle materiálu ZK-04-2013-64,
př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0308/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí * koncept
Změny v síti středoškolského vzdělávání dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 3 *
podklady k jednotlivým navrhovaným změnám dle materiálů ZK-04-2013-65,
př. 4, ZK-04-2013-65, př. 5, ZK-04-2013-65, př. 6, ZK-04-2013-65, př. 7, ZK
-04-2013-65, př. 8, ZK-04-2013-65, př. 9, ZK-04-2013-65, př. 10, ZK-04-2013
-65, př. 11, ZK-04-2013-65, př. 12 * informaci o uvolnění budovy Pražská ve
správě Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice dle materiálu
ZK-04-2013-65, př. 13 * usnesení Zastupitelstva města Pacov o záměru převzít
od Kraje Vysočina vzdělávací činnost střední školy Gymnázium Pacov dnem
1. 1. 2015 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 15, rozhoduje * sloučit Střední školu technickou Jihlava a Střední školu automobilní Jihlava a Střední průmyslovou
školu Jihlava dnem 1. 7. 2014 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 16 * sloučit
Střední školu řemesel Třebíč a Střední průmyslovou školu Třebíč dnem 1. 7.
2014 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 17 * sloučit Střední školu technickou
Žďár nad Sázavou a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školu, Žďár
nad Sázavou, Studentská 1 dnem 1. 7. 2014 dle materiálu ZK-04-2013-65, př.
18 * sloučit Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové
zkoušky Jihlava a Střední školu obchodu a služeb Jihlava a Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Jihlava dnem 1. 7. 2014 dle
materiálu ZK-04-2013-65, př. 19 * sloučit Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa
a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč a Hotelovou školu Třebíč dnem 1. 7. 2014 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 20, rozhoduje *
sloučit Střední školu řemesel a služeb Velké Meziříčí a Hotelovou školu Světlá
a Obchodní akademii Velké Meziříčí dnem 1. 7. 2014 dle materiálu ZK-04-2013
-65, př. 21 * sloučit Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501,
a Vyšší odbornou školu a Obchodní akademií Chotěboř dnem 1. 7. 2014 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 22 * sloučit Obchodní akademii, Pelhřimov, Jirsíkova
875, a Gymnázium Pelhřimov dnem 1. 7. 2014 dle materiálu ZK-04-2013-65, př.
23 * sloučit Domov mládeže a Školní jídelnu Jihlava a Střední školu stavební
Jihlava dnem 1. 1. 2015 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 24.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé a ředitelky příslušných
škol a školského zařízení, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.
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Usnesení 0309/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
označenými v materiálu ZK-04-2013-66, př. 1, kód 1A, schvaluje Dodatek č. 5
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola při dětské psychiatrické
léčebně Velká Bíteš dle materiálu ZK-04-2013-66, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 22. 7. 2013 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0310/04/2013/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
1 988 997,57 Kč v souvislosti s vratkou druhé splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0311/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3317 – Výstavní činnosti v kultuře, Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, IČ: 00295841, dle materiálu ZK-04
-2013-68, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0312/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, Propagace zámku
Třebíč dle materiálu ZK-04-2013-69, př. 1, schvaluje závazek kraje na zabezpečení * předfinancování projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, Propagace zámku Třebíč do výše 4 500 000 Kč předpokládaných celkových
způsobilých výdajů projektu * zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny
Třebíč, příspěvkové organizace, ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu Propagace zámku Třebíč, tj. max. do výše 675 000 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, termín: 15. 7.
2013
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0313/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout
dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2013 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2013-70, př. 1 * neposkytnout dotace v rámci grantového
programu Regionální kultura 2013 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2013
-70, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín: 31. 12.
2014
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0314/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00321.0011 dle materiálu ZK-04-2013-71,
př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín: 4. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0315/04/2013/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
1 425 068,07 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický
odbor, termín: 4. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0316/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace o projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, Marketingové aktivity
Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014–2015 dle
materiálu ZK-04-2013-73, př. 1, schvaluje závazek kraje na zabezpečení * předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014–2015
do výše 5 070 060 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu *
zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve
výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu Marketingové aktivity Kraje
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Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014–2015, tj. max. do
výše 760 509 Kč, z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0317/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace
o projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014–2015 dle materiálu ZK-04
-2013-74, př. 1, schvaluje závazek kraje na zabezpečení * předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, Propagace turistické nabídky Kraje
Vysočina v České republice v letech 2014–2015 do výše 8 345 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu * zdrojů krytí finanční spoluúčasti
Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 15 % celkových způsobilých
výdajů projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice
v letech 2014–2015, tj. max. do výše 1 251 750 Kč, z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0318/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace
o projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu dle materiálu ZK-04-2013-75, př. 1, schvaluje závazek kraje na zabezpečení *
předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, Zkvalitnění
on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti
cestovního ruchu do výše 5 584 700 Kč předpokládaných celkových způsobilých
výdajů projektu * zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu Zkvalitnění
on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti
cestovního ruchu, tj. max. do výše 837 705 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0319/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
žadateli uvedenému v materiálu ZK-04-2013-76, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín: 31. 12.
2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0320/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše
do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399
– Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, dle materiálu ZK-04
-2013-77, př. 1, na realizaci programů primární prevence ve 2. pololetí 2013 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2013-77, př. 2.
odpovědnost: OSV, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0321/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a obcím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly
Sociální věci v celkové výši 29 046 300 Kč pro poskytovatele sociálních služeb
dle materiálů ZK-04-2013-78, př. 1, ZK-04-2013-78, př. 2 a ZK-04-2013-78, př.
3, schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci
o částku 23 089 300 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 23 089 300 Kč * vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-04-2013-78, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0322/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2013-79, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2013-79, př. 2.
odpovědnost: OŽP, termín: 30. června 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0323/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o průběhu přípravy projektu Kraje Vysočina s názvem Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. spolufinancovaného z Fondu soudržnosti
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši
40 000 000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie III. s tím, že tyto
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finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0324/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o průběhu přípravy projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II. spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního
programu Životní prostředí, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 21 000 000 Kč na zvláštní účet kraje
Zachování biodiverzity s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 30. 06. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0325/04/2013/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 životního prostředí, termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0326/04/2013/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 životního prostředí, termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0327/04/2013/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 životního prostředí, termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0328/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout
dotaci Městysi Sněžné z rozpočtu kraje na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31. 7.
2013
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0329/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00280.0030 dle materiálu ZK-04-2013-86,
př. 5, a Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00280.0044 dle materiálu
ZK-04-2013-86, př. 6.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0330/04/2013/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-04-2013-87, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0331/04/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0011 dle materiálu ZK-04-2013
-88, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31. 7.
2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0332/04/2013/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: OSH, termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

