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Dotace Kraje Vysočina na infrastrukturu
vodovodů a kanalizací
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. listopadu
2013 schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu
vodovodů a kanalizací č. 08/13 (dále jen „zásady“), které nahradily stávající Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na drobné vodohospodářské ekologické akce.
Zásadní změnou v nových zásadách oproti původním je rozšíření poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů, a tedy oblast A – Zajištění
zásobování obyvatel kraje kvalitní pitnou vodou. Dále se jedná o menší změny v oblasti B
– Zajištění odvádění a potřebné úrovně čištění
městských odpadních vod na území kraje. Pokud zastupitelstvo kraje schválí dne 10. prosince
2013 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014 s navrženou alokací v tomto dotačním titulu ve výši
49 mil. Kč, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
vyhlásí dne 11. prosince 2013 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací s termínem jejich příjmu do 31. ledna 2014.
Dotace podle uvedených zásad se poskytují v oblasti A na výstavby nebo rekonstrukce vodovodů
pro veřejnou potřebu včetně příslušných objektů (jímací objekty, vodojemy, úpravny vody,
čerpací stanice, armaturní šachty apod.), v oblasti B na výstavby, rekonstrukce nebo intenzifikace ČOV pro veřejnou potřebu či zajištění
přiměřeného čištění odpadních vod včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství či výstavby,

dostavby a rekonstrukce stokových (kanalizačních) systémů pro veřejnou potřebu odvádějících
odpadní vody a sloužících veřejné potřebě.
Předmět žádosti musí řešit v oblasti A nejméně
50 obyvatel v obci o velikosti do 5 000 obyvatel,
v oblasti B nejméně 100 ekvivalentních obyvatel
(dále jen „EO“) v obci o velikosti do 10 000 EO,
přičemž v obci o velikosti do 400 EO je podmínkou, že se jedná o akci, která je v mimořádném zájmu ochrany vod nebo ochrany přírody.
Žadatelem může být obec nebo svazek obcí.
Povinnými přílohami žádosti jsou mimo jiné
pravomocné stavební povolení a doklady o výsledcích veřejné soutěže včetně smlouvy o dílo
na realizaci předmětu žádosti. Maximální výše
dotace se poskytuje do 75 % celkových uznatelných nákladů, přičemž maximální výše požadované dotace v oblasti A je 5 mil. Kč, v oblasti B
10 mil. Kč.
Veškeré podmínky pro poskytování dotací jsou
uvedeny v zásadách, jež jsou včetně příloh zveřejněny na www.kr-vysocina.cz > Krajský úřad
> Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství > Oddělení vodního hospodářství > Dotace
a finanční prostředky v oblasti vodního hospodářství.
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Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na obnovu kulturních památek z rozpočtu Kraje Vysočina
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání
dne 12. listopadu 2013 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek z rozpočtu Kraje Vysočina (dále je „zásady“). Nejedná se o nové
zásady, ale o doplněné a upravené Zásady pro poskytování doVlastník

tací na obnovu kulturních památek z rozpočtu Kraje Vysočina
z roku 2010. Zásadní změnou je úprava procentuální výše dotace; podílu obce, na jejímž území se kulturní památky nachází, a podílu vlastníka:

Min. podíl vlastníka

Obce

50 %

Fyzické a právnické osoby (vč. církví, náboženských
společností, občanských sdružení, nadací, obecně
prospěšných společností apod.)

50 %

Upraveny byly formuláře Žádosti o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky a Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace na
obnovu kulturní památky. Text zásad včetně formulářů je k dispozici na www.kr-vysocina.cz/edotace. Termín pro předložení
žádostí zůstává – nejpozději do 15. února 2014.

Podíl obce (viz Čl. 3)

Max. dotace kraje
50 %

10 %

40 %

 Jaroslava Panáčková, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
telefon: 564 602 296, e-mail: panackova.j@kr-vysocina.cz

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
Dne 12. listopadu 2013 byly
Zastupitelstvem kraje Vysočina schváleny Zásady Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina. Kraj Vysočina
finančně podpoří turistická
informační centra kofinanco-

váním jejich nákladů na akce,
které vedou ke zlepšení kvality obsluhy klientů.
Výrazněji bodově ohodnoceny budou ty žádosti, v nichž se
žadatelé zavazují podílet se na
tvorbě krajských turistických
databází, shromažďování statistických dat apod., čímž

napomohou k zefektivnění
prezentace kraje navenek.
Žádosti je možné předkládat
od 1. ledna 2014 do 15. února
2014. Znění výzvy i formulář
žádosti je umístěn na adrese
www.kr-vysocina.cz
>
Kultura a památky > Cestovní
ruch > Zásady na podporu TIC

nebo
www.kr-vysocina.cz/
eDotace.
 Renata Šimánková, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 353, e-mail:
simankova.r@kr-vysocina.cz

Program obnovy venkova Vysočiny v roce 2014
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. prosince 2013 bude
schvalovat nové Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen „zásady“). Podle těchto zásad bude prováděn sběr
žádostí a následně i poskytování dotací obcím v roce 2014. Dotaci
opět obdrží každá obec do 1 500 obyvatel, která předloží žádost
v souladu se zásadami. V případě převisu požadovaných podpor
nad objemem alokovaných prostředků (69 mil. Kč) se může maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou výši,
která je stanovena na 104 000 Kč. Maximální požadovaná dotace
může být až ve výši 130 000 Kč. Konečná dotace se odvíjí od počtu podaných žádostí. Spolufinancování zůstává stejné jako v roce
2013 – obce do 300 obyvatel budou muset spolufinancovat minimálně 40 % celkových nákladů, obce nad 300 obyvatel pak 50 %.
Žádosti včetně povinných příloh se přijímají v termínu od
1. ledna 2014 do 31. ledna 2014 na úřadech příslušných obcí
s rozšířenou působností. Schválené zásady (včetně formuláře žádosti) budou vyvěšeny na internetových stránkách kraje

www.kr-vysocina.cz pod odkazem Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor regionální rozvoje > Rozvoj a obnova venkova nebo také přímo pod odkazem eDotace. Na uvedených
stránkách rovněž najdete kontakty na pracovníky obcí s rozšířenou
působností, kteří vám rádi pomohou s vyplněním žádosti.
Ze změn upozorňujeme na:
1) Výše projektové dokumentace jako uznatelného nákladu byla
omezena na maximálně 50 % z celkových nákladů.
2) Byl upřesněn požadavek na výpis z katastru nemovitostí, kdy
jako nepostačující se bere prostý výpis vyhotovený dálkovým
přístupem do KN bez ověřovací doložky.
3) Vzhledem k tomu, že některé typy objektů (např. mosty) nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí, bylo doplněno, že
vlastnictví v těchto případech dokládá obec výpisem z evidence majetku obce.
(pokračování na další straně)
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I nadále platí možnost realizovat projekt na pozemcích Kraje Vysočina za předpokladu doložení kopie smlouvy zakládající právo
provést stavbu nebo smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – obě smlouvy schvaluje Rada Kraje Vysočina. V případě,
že obec zvažuje takto zacílený projekt a nemá smlouvy s krajem
uzavřeny, doporučujeme se v této záležitosti obrátit na majetkový
odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina, aby mohly být do konce
ledna tyto smlouvy uzavřeny.
Prosíme obce, aby pečlivě zvážily po konzultaci se svými účetními
název projektu a jeho charakter (investice/neinvestice). U neinvestičních projektů se nesmí v názvu objevit slovo „výstavba“ či „rekonstrukce“, a naopak u investičních slovo „oprava“! Při případ-

ných nejasnostech doporučujeme těmto pojmům se raději vyhnout.
Obcím, které čerpají dotaci v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny, v letošním roce připomínáme, že vyúčtování celkových
nákladů projektu a závěrečná zpráva musí být předloženo
na příslušném formuláři nejpozději do 15. ledna 2014 na adresu
úřadu obce s rozšířenou působností, do jehož obvodu vaše obec
spadá. Součástí vyúčtování musí být též kopie prvotních účetních
dokladů včetně dokladů o úhradě celkových nákladů – a tedy výpisy
z účtu apod.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Bioodpady 2013 – grantový program na podporu tvorby
uceleného systému nakládání s bioodpadem
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
na svém listopadovém zasedání vyhlásilo osmý ročník grantového programu Bioodpady
s alokací 1,26 mil. Kč. Obce
mohou žádat na svůj projekt až
o 50 000 Kč. Bioodpad, který
je objemnou součástí směsných
komunálních odpadů, se stále ve velkém množství ukládá

na skládky. Projekty zaměřené
na pořízení nádob na bioodpad a kompostéry, interiérové
nádoby/tašky na bioodpad
i místní informační kampaň
k problematice bioodpadu podpoří ucelený systém nakládání
s bioodpadem. Realizace projektů tak povede k účelnému
využití bioodpadu, širšímu za-

pojení obyvatel kraje do systému třídění všech využitelných
složek komunálního odpadu
a přispěje k plnění cílů Plánu
odpadového hospodářství Kraje Vysočina a směrnic Evropské
unie o snižování množství biologicky rozložitelných odpadů
ukládaných na skládky. Příjem
žádostí končí 16. prosince 2013

a o přiznání dotace rozhodne
únorové zastupitelstvo kraje.
Formulář žádosti je k dispozici
na krajských stránkách e-Dotace nebo Fond Vysočiny.
 Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2013 – konečné výsledky soutěže obcí
Aktivní účast v systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu obcí zapojených do systémů Ekokom, Asekol
a Elektrowin zhodnotil další ročník soutěže pod taktovkou Agentury Dobrý den z Pelhřimova. Soutěž ověřila, jak je využívána
sběrná síť obcí, zda se sběrné nádoby nevyvážejí poloprázdné,
nebo zda přeplněnost sběrných nádob nevyžaduje změnit intenzitu
svozu či počet/objem nádob. Hlavní soutěž posoudila množství vytříděného odpadu a zároveň zaplněnost sběrných nádob ve vztahu
k objemu nádob a četnosti svozu (tzv. efektivita). Vedlejší soutěž
hodnotila poměr mezi množstvím vytříděných využitelných slo-

žek odpadu (bez kovů) a množstvím směsného komunálního odpadu za celé období soutěže. Podkladem pro hodnocení byla data
ze čtvrtletních výkazů zasílaných obcemi do společnosti EKO-KOM, a. s., za období IV. 2012 a I.–III. 2013. Doplňkové soutěže jsou vztaženy ke zpětnému odběru elektrozařízení a vycházejí
z dat společností ASEKOL a ELEKTROWIN. Vítězové hlavní
(1.–3. místa) a vedlejší (1. místa) soutěže ve všech kategoriích získali na slavnostním ukončení soutěže obcí 25. listopadu 2013 od
kraje finanční dar v celkové výši 600 000 Kč. Doplňkové soutěže
sponzorují společnosti ASEKOL, s. r. o., a ELEKTROWIN, a. s.

Přehled vítězů hlavní soutěže:
Velikost obce/
umístění
1. místo
2. místo
3. místo

Kategorie do 500 obyvatel Kategorie 501 – 2 000

Kategorie 2 001 – 10 000

Kategorie nad 10 000

Lány
Kuklík
Horní Paseka

Dobronín
Obrataň
Radostín nad Oslavou

Ždírec n. Doubr.
Pacov
Velká Bíteš

Havlíčkův Brod
Jihlava
Humpolec

Studenec

Okříšky

Pelhřimov

Kategorie do 500 obyvatel Kategorie 501 – 2 000

Kategorie 2 001 – 10 000

Kategorie nad 10 000

Kaliště
Zárubice
Pokojov

Pacov
Telč
Ledeč nad Sázavou

Jihlava
Nové Město na Moravě
Žďár nad Sázavou

Přehled vítězů vedlejší soutěže:
1. místo

Lány

Přehled vítězů doplňkové soutěže Asekolu (výtěžnost kg/obyvatele):
Velikost obce/
umístění
1. místo
2. místo
3. místo

Božejov
Bobrová
Nová Cerekev

(pokračování na další straně)

číslo 12/2013

strana 4

ZPRAVODAJ

Přehled vítězů doplňkové soutěže Elektrowinu (výtěžnost s chlazením a nechlazením/obyvatele):
1. místo

Nejvyšší podíl nechlazení

Kategori do 3 500 obyvatel

Kategorie nad 3 500 obyvatel

Svratka

Svratka

Pacov

Pořadí všech obcí je kompletně zveřejněno na stránkách http://
www.dobryden.cz/novinky/my-tridime-nejlepe/vysledky/2013-2/
spolu s přehledy minulých ročníků soutěží a informacemi o třídění.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme za přínos k ochraně životního
prostředí prostřednictvím třídění komunálních odpadů všem zapojeným obcím v kraji.

Má to smysl. Třiďte odpad!
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Informace na portálu o krajském rozpočtu jsou nyní ještě podrobnější
V dubnu 2013 spustil Kraj Vysočina specializovaný portál
věnovaný krajskému rozpočtu,
kde mohou zájemci sledovat,
jak kraj hospodaří, a ověřovat
si, zda jsou finanční prostředky
určené k rozvoji a správě celého území vynakládány účelně.
Už při představení portálu slíbilo vedení Kraje Vysočina
posunout zveřejňovaná data
do vyššího stupně podrobnosti. Funkčnost aplikace Rozpočet a hospodaření populárně
byla nyní rozšířena o detailnější informace o tom, komu
kraj zaplatil a za co. Znamená
to, že výdaje na veřejné služby
lze dohledat až na úroveň čísla účetního dokladu. Na výdaje
lze nahlížet jak přes dodavatele, tak i přes jednotlivé akce.
K dispozici jsou data v historii
od roku 2010. Neexistuje žád-

né omezení, žádný limit, žádná uhrazená částka nezůstane
skryta. Výjimkou mohou být
pouze případy, kdy příslušné
zákony neumožňují zveřejňovat určité citlivé informace.
Princip, který zvolil Kraj Vysočina pro aplikace Rozpočet a hospodaření populárně
a Rozpočet hrou hned na počátku, zůstává nezměněn. Finanční zdroje plynoucí do
rozpočtu jsou v jednotlivých
oblastech na straně zdrojů
a vynakládané peníze jsou přeskupeny do oblastí podle typu
veřejné služby. Znamená to, že
například pro získání informace o výdajích na zdravotnictví
není nutné prohledávat kapitoly Zdravotnictví, Nemovitý majetek, Informatika nebo
Evropské projekty. Tato informace se nemusí vyhledávat

v jednotlivých kapitolách, paragrafech a položkách rozpočtové skladby, vše je připraveno
ve verzi „klikacího“ rozpočtu.
Na portálu jsou informace také
o disponibilních zdrojích, které má kraj k dispozici na počátku každého kalendářního roku
a k datu sledovaného období.
Ty vystihují, jak si kraj jako
hospodář vede.
Součástí rozpočtového portálu je i speciální aplikace Rozpočet hrou, která klade důraz
na bilanční princip rozpočtování. Velmi zjednodušeně
řečeno: „Chceme-li zvýšit objem peněz na silnice, musíme
buď snížit objem peněz na jinou oblast, anebo zajistit zvýšení příjmů rozpočtu jako
takového.“ Rovnováhu příjmů
a výdajů umožňuje sledovat
takzvaná bublinová aplikace,

jež se v praxi osvědčila v Estonsku.
Stále platí, že data o čerpání rozpočtu Kraje Vysočina
v obou aplikacích se návštěvníkovi stránek zobrazí téměř aktuálně, pouze s denním
zpožděním. Dnes je k dispozici
to, co se stalo včera.
Na portále je možné získat
samozřejmě také informace
o tradiční formě rozpočtu kraje ve struktuře a podobě, jak
ji schválilo krajské zastupitelstvo a jakou kraji ukládá zákon, tedy v členění na příjmy
a výdaje podle jednotlivých
kapitol, paragrafů a položek
rozpočtové skladby.
 Dana Buřičová,
odbor analýz a podpory řízení
telefon: 564 602 331, e-mail:
buricova.d@kr-vysocina.cz

Vysočina se připravuje na veletrh REGIONTOUR 2014
Již letos na podzim zahájila příspěvková organizace Vysočina Tourism
přípravy na nadcházející sezonu veletrhů a výstav v oblasti cestovního
ruchu. Jedním z prvních veletrhů, na kterém se bude Kraj Vysočina prezentovat, je již tradičně REGIONTOUR 2014 v Brně (16.–19. 1. 2014).
Ústředním tématem expozice Kraje Vysočina pro rok 2014 je právě
dokončený strategický projekt kraje Zámek Třebíč – modernizace
zámku a zpřístupnění nových expozic, které se zrovna v těchto dnech
otevírá široké veřejnosti.
Expozice Kraje Vysočina se bude v Brně rozprostírat na 160 m2 a bude
se zde prezentovat zhruba 25 spoluvystavovatelů z řad obcí, měst
a podnikatelských subjektů. V plánu je také umístění informačního
kiosku propagujícího další významný projekt Kraje Vysočina Muzea
a galerie na Vysočině on-line, a to přímo ve stánku. Cílem tohoto projektu je interaktivní představení sbírkových předmětů a exponátů uložených v muzeích, galeriích a pamětních síních na Vysočině formou
veřejně přístupného on-line katalogu. Další program pro návštěvníky
je intenzivně připravován. Jedním z jeho bodů je tisková konference

nebo pozvánka na šestou Zimní olympiádu dětí a mládeže, která se
bude na Vysočině konat ve dnech 19.–24. 1. 2014.
Prezentace na veletrhu Regiontour 2014 je realizována v rámci projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014–2015 s finanční podporou Regionálního operačního
programu Jihovýchod a Kraje Vysočina.
Kromě veletrhu Regiontour Brno se bude v roce 2014 Kraj Vysočina
a jeho turistická nabídka prezentovat ještě na dalších šesti veletrzích
a výstavách (jedna v České republice, pět v zahraničí).
Jitka Mattyašovská, Vysočina Tourism, p. o.
telefon: 606 775 428 , e-mail: jitka.mattyasovska@vysocinatourism.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
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Stát poslal dobrovolným hasičům mimořádné peníze
Jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí v Kraji Vysočina
dostanou v následujících týdnech další finanční kompenzaci za pomoc při letošních
povodních a na posílení akceschopnosti. Celkem se jedná
o 16 milionů korun, které pomohou přibližně na dvou stovkách míst. Státní neinvestiční
dotace administrovaná Krajem
Vysočina pomůže například
při obnově výstroje a výzbroje

jednotek. Veškeré prostředky
a vybavení neinvestiční povahy, jež jsou určeny jednotkám
sborů dobrovolných hasičů,
zůstanou po pořízení v majetku obcí.
Už minulosti odsouhlasila krajská rada na návrh krajského hasičského záchranného
sboru rozdělení prvního mimořádného finančního příspěvku pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí na-

sazených v průběhu letošních
červnových povodní. 72 sborů si rozdělilo 7,5 milionu korun. Další navýšení celkového
objemu finančních prostředků
účelové neinvestiční dotace na
zajištění akceschopnosti jednotek SDH ze strany ministerstva
odsouhlasilo krajské zastupitelstvo na svém jednání 12. listopadu 2013. Celkem 121 obcí
může počítat s pomocí ve výši
8,54 milionu korun.

Z celkové výše dotace pro
121 obcí zůstává ještě 1,8 milionu korun, které musí být
z důvodu přísných podmínek
Generálního ředitelství HZS
vráceny. Ředitelství striktně stanovilo, že mezi aktuální
příjemce dalších dotací nemohou být zařazeny obce, jejichž
jednotka se účastnila na odstraňování následků povodní
a jejichž rozpočet byl posílen
první ze zmíněných dotací.

2011

2012

2013

Dotace pro profesionální hasiče

6

4,5

4,752

Dotace pro dobrovolné hasiče

Zárubice

Bobrová

Telč

(příspěvek na věcné výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Tato částka se skládá z příspěvků na soutěže a na rozvoj
6 (kraj)
akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného
+ 3,8 (MV)
pokrytí Kraje Vysočina) a dotace od Ministerstva vnitra

6,6 (kraj – z toho 0,5 na
hasičské auto obci Těmice
a 0,1 dar obci Lipnice
n. Sáz.) + 3,1 (MV)

6 (kraj) + 7,556
(MV – za povodně)
+ 8,544 (navýšení)

Celkem

14,2

22,1

15,8

Přehled dotací pro profesionální i dobrovolné hasiče Kraje Vysočina, Zdroj: Kraj Vysočina (v mil. Kč)
 Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana, telefon: 564 602 122, e-mail: dvorak.pavel@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Veřejné zakázky
V částce 132/2013 Sbírky zákonů vydané dne 30. 10. 2013 bylo
pod č. 341 publikováno zákonné opatření Senátu, kterým se mění
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem zákonného opatření je snížit administrativní zátěž a finanční
náklady zadavatelů i dodavatelů veřejných zakázek v oblasti stavebnictví. Zákonné opatření zvyšuje limity pro veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce, a to z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč u služeb a ze
3 mil. Kč na 6 mil. Kč u stavebních prací a dále ruší institut osoby
se zvláštní způsobilostí, která se měla vyjadřovat k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky a být členem hodnoticí komise. Dochází rovněž k odložení povinnosti zadavatele, aby v případě
zadávání významné veřejné zakázky byla členem hodnoticí komise
osoba, která byla vybrána ze seznamu hodnotitelů.
Zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014 (část 1. 1.
2015).

Zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014 (část 1. 12.
2013).
Daň z nabytí nemovitých věcí
V částce 132/2013 Sbírky zákonů vydané dne 30. 10. 2013 bylo
pod č. 340 publikováno zákonné opatření senátu o dani z nabytí
nemovitých věcí.
Zákonné opatření obsahově navazuje na návrh zákona o dani
z nabytí nemovitých věcí, který byl senátem zamítnut, a vychází
ze znění schváleného poslaneckou sněmovnou včetně přijatého
pozměňovacího návrhu, jenž byl legislativně technického charakteru. Zákonné opatření ponechává v případě běžných transakcí
na základě kupních a směnných smluv poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí převodce s tím, že nabyvatel je stejně jako dle
dosavadní právní úpravy ručitelem. Nicméně smluvním stranám
je nově umožněno zvolit si poplatníkem nabyvatele, což eliminuje
nutnost existence ručitelství za daň.
Zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Rekodifikace soukromého práva – daňové změny
V částce 134/2013 Sbírky zákonů vydané dne 5. 11. 2013 bylo pod
č. 344 publikováno zákonné opatření senátu o změně daňových
zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně
některých zákonů.
Cílem zákonného opatření je přizpůsobení daňového práva rekodifikaci soukromého práva a dalším právním předpisům, zejména novému zákonu o investičních společnostech a investičních fondech.

Výše úroků z prodlení
V částce 139/2013 Sbírky zákonů vydané dne 8. 11. 2013 bylo
pod č. 351 publikováno nařízení vlády, kterým se určuje výše
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
(pokračování na další straně)
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Nařízení vlády upravuje mimo jiné výši úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, a to ročně ve výši repo
sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž
došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Zahraniční stravné
V částce 140/2013 Sbírky zákonů vydané dne 11. 11. 2013 byla
pod č. 354 publikována vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Zdravotní pojištění
V částce 132/2013 Sbírky zákonů vydané dne 30. 10. 2013 bylo
pod č. 342 publikováno zákonné opatření senátu, kterým se mění
zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákonné opatření zvyšuje vyměřovací základ pojistného na veřejné zdravotní pojištění u státních pojištěnců ze stávajících 5 355 Kč
na 5 829 Kč za kalendářní měsíc.
Zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2013.

Pomazánkové máslo
V částce 130/2013 Sbírky zákonů vydané dne 29. 10. 2013
byla pod č. 336 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 77/2003 Sb., kterou se stanovují požadavky pro mléko a mléčné
výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška mění stávající označení pomazánkového másla na „tradiční pomazánkové“. Potraviny označené jako pomazánkové
máslo lze uvádět do oběhu nejpozději do 1. května 2014, přičemž
pokud byly uvedeny do oběhu před tímto datem, mohou být prodávány do vyprodání zásob.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2013.

Poskytovaní údajů do Informačního systému o platech
V částce 127/2013 Sbírky zákonů vydané dne 16. 10. 2013 bylo
pod č. 328 publikováno nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech.
Nařízení vlády stanovuje rozsah údajů o prostředcích na platy
a na odměny za pracovní pohotovost, o průměrných výdělcích
a o osobních údajích zaměstnanců ovlivňujících výši platu a způsoby jejich poskytování zaměstnavatelem do Informačního systému o platech.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Povinné značení lihu
V částce 130/2013 Sbírky zákonů vydané dne 29. 10. 2013 byla
pod č. 334 publikována vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu.
Vyhláška provádí skutečnosti na základě zmocnění v zákoně
č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2013.

Dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením
V částce 129/2013 Sbírky zákonů vydané dne 25. 10. 2013
byla pod č. 333 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška stanovuje náležitosti dočasného průkazu osoby se zdravotním postižením.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 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. 6/2013 konaného dne 12. 11. 2013
Usnesení 0422/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený
program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0423/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje volí MVDr. Pavla Heřmana
a Pavla Hodáče ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0424/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0425/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0426/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí návrhy
termínů jednání dle materiálu ZK-06-2013-04.
odpovědnost: OSH, termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0427/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu
s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje
Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 v celkové
výši 1 998 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část, dle materiálu ZK-06-2013-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12.
2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0428/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu se
Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje
Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 poskytnout
neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část, v celkové výši 84 000 Kč na akceschopnost jednotek požární
ochrany následujícím obcím: - Obec Okrouhlice, IČ: 267953, 20 000 Kč, - Obec
Dlouhá Brtnice, IČ: 373664, 8 000 Kč, - Městys Nová Říše, IČ: 286311, 8 000 Kč,
- Obec Olešná, IČ: 515761, 8 000 Kč, - Obec Mnich, IČ: 248665, 8 000 Kč,
- Městys Opatov, IČ: 290068, 8 000 Kč, - Obec Rudíkov, IČ: 290386, 8 000 Kč,
- Obec Sázava, IČ: 374466, 8 000 Kč, - Obec Borovnice, IČ: 599301, 8 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12.
2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0429/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu
s § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část, obcím Kraje Vysočina na pokrytí mimořádných
finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nasazené
v průběhu povodně v červnu 2013 v celkové výši 7 576 297 Kč dle materiálu ZK06-2013-07, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12.
2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0430/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 27
odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 v celkové výši
8 544 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část, dle materiálu ZK-06-2013-82, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12.
2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0431/06/2013/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 3 000 000 Kč v souvislosti s vrácením 1. části půjčky
poskytnuté za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava,
příspěvkovou organizací, v souvislosti s realizací projektu EPC a převedení této
částky do Fondu strategických rezerv, položka 8115 – Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0432/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu
o ručení s Komerční bankou, a. s., dle materiálu ZK-06-2013-09, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0433/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden–září 2013 dle
materiálu ZK-06-2013-10, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. listopadu 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0434/06/2013/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
3 400 000 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 o částku 3 400 000 Kč * zvýšení závazného
ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, o částku 3 400 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací stavební
akce III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚS, příspěvkové organizace, termín: 31. 12.
2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0435/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se zaokrouhlením
vlastního podílu Kraje Vysočina na 143 710 € dle materiálu ZK-06-2013-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0436/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje skutečnosti dle
materiálu ZK-06-2013-13, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 18. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0437/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí odvod
ve výši 16 239 542 Kč dle materiálu ZK-06-2013-14, př. 1, schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 16 239 550 Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 16 239 550 KČ související s odvodem
do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK06-2013-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 22. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

strana 7

Usnesení 0438/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá uvedené
v materiálu ZK-06-2013-15, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Horní Krupá, schvaluje dodatek č. 1027 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-15, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0439/06/2013/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 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0440/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1029
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0441/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1030
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2013-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0442/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek dle GP č. 163-3/2013 par. č. st. 134 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
o výměře 2 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Pavlov, schvaluje
dodatek č. 1031 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0443/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky uvedené v materiálu ZK-06-2013-20, př. 1, v k. ú. a obci Světlá nad
Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Světlá nad Sázavou,
schvaluje dodatek č. 1032 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0444/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést
darem pozemek par. č. 310/10 o výměře 1 744 m2 v k. ú. Heřmaneč u Počátek
a obci Počátky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Počátky * nabýt
darem pozemky dle materiálu ZK-06-2013-21, př. 1, tabulka 1 v k. ú. Heřmaneč
u Počátek a obci Počátky z vlastnictví Města Počátky do vlastnictví Kraje Vysočina
* úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2013-21, př. 1, tabulka 4 v k. ú.
Heřmaneč u Počátek a obci Počátky z vlastnictví Rybářství Telč, a. s., Lipnice 20,
380 01 Dačice, za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2 * úplatně nabýt pozemky
dle materiálu ZK-06-2013-21, př. 2, v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky
a v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru
nemovitostí za kupní cenu 40 Kč/m2 * neakceptovat nabídku přijetí daru pozemku
par. č. 4083/4 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví Města Počátky do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1033 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-21,
př. 3 * dodatek č. 1034 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-21, př. 4 * dodatek č. 1035
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2013-21, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0445/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést darem
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2013-22, př. 1, v k. ú. Malý Dešov
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Dešov * nabýt darem pozemky
v rozsahu dle materiálu ZK-06-2013-22, př. 2, v k. ú. Malý Dešov z vlastnictví
Obce Dešov do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1036 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2013-22, př. 3 * dodatek č. 1037 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-22,
př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0446/06/2013/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. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0447/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * změnit usnesení
0454/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 tak, že v materiálu ZK-06-2009-38, př. 1, se
ruší řádky 11 a 44 * nabýt bezúplatným převodem od České republiky příslušnost
hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2013-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0448/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1841/2 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 46 m2, oddělený
GP č. 413-125/2013 z pozemku par. č. 1841 v k. ú. a obci Kejžlice, zastavěný
chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Kejžlice, schvaluje
dodatek č. 1040 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0449/06/2013/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. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0450/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčeného pozemku a Obcí Dolní Město
na straně investora smlouvu o budoucí darovací smlouvě, v níž se Kraj Vysočina
zaváže převést část pozemku par. č. 3187/1 v k. ú. a obci Dolní Město zastavěného
chodníkem či využitého jako veřejná zeleň z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Obce Dolní Město a Obec Dolní Město se zaváže tuto část pozemku
přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0451/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
č. 0570/08/2012/ZK tak, že text: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek
par. č. 53/3 – zahrada o výměře 1 037 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví
Městyse Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov,
IČ: 00248738, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2, tj.
celkem 134 810 Kč“ se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
pozemek par. č. 53/3 – zahrada o výměře 1 004 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov
dle geometrického plánu č. 539 – 69/2013, z vlastnictví Městyse Nový Rychnov,
se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČ: 00248738, do vlastnictví
Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2, tj. celkem 130 520 Kč“.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0452/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
nově oddělené pozemky par. č. 753/8 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
782 m2, par. č. 753/9 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 154 m2, par. č. 753/10
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 148 m2, par. č. 753/11 – ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 677 m2, par. č. 753/12 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
503 m2 oddělené geometrickým plánem č. 167-89/2013 z pozemku par. č. 753/2
a nově oddělený pozemek par. č. 763/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
4 m2 oddělený geometrickým plánem č. 167-89/2013 z pozemku par. č. 763/1, vše
v k. ú. a obci Pokojov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Pokojov,
schvaluje dodatek č. 1042 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0453/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1552/8 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 66 m2 v k. ú. a obci
Vladislav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Vladislav, schvaluje
dodatek č. 1043 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0454/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést
darem pozemky dle materiálu ZK-06-2013-31, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Obce Častohostice * nabýt darem pozemek par. č. 967/14 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m2 a dále dle GP č. 169-452/2011 nově
oddělený pozemek par. č. 958/7 – ostatní plocha, silnice, o výměře 89 m2 v k. ú.
a obci Častohostice z vlastnictví obce Častohostice do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje * dodatek č. 1044 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-31, př. 2 * dodatek
č. 1045 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-06-2013-31, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0455/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést
darem pozemek par. č. 288/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
4 m2 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Města Moravské Budějovice * nabýt darem dle GP č. 320-9461/2011
nově oddělený pozemek par. č. 288/31 – ostatní plocha, silnice, o výměře 2 397 m2
a dále pozemky par. č. 286/6 – ostatní plocha, silnice, o výměře 24 m2, par. č. 286/7
– ostatní plocha, silnice, o výměře 60 m2 a par. č. 286/9 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 55 m2, par. č. 288/30 – ostatní plocha, silnice, o výměře 87 m2, par.
č. 288/33 – ostatní plocha, silnice, o výměře 83 m2 a par. č. 288/34 – ostatní plocha,
silnice, o výměře 756 m2 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví
Města Moravské Budějovice do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek
č. 1046 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-06-2013-32, př. 1 * dodatek č. 1047 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2013-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0456/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Střítež, ve které se obec
Střítež zaváže po dokončení stavby Propojovací chodník Střítež–Jipocar vyhotovit
na své náklady geometrický plán a Kraj Vysočina se zaváže na základě tohoto
geometrického zaměření uzavřít darovací smlouvu na převod části pozemku par.
č. 854/5 v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež – zastavěnou chodníkem z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Střítež.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0457/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést
darem pozemky dle materiálu ZK-06-2013-34, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Městyse Luka nad Jihlavou * nabýt darem dle GP č. 1114-213/2013
nově oddělený pozemek par. č. 1653/3, silnice, o výměře 31 m2 v k. ú. a obci
Luka nad Jihlavou z vlastnictví Městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1048 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-34, př.
2 * dodatek č. 1049 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-34, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0458/06/2013/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. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0459/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést darem
nově utvořené pozemky par. č. 1620/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 256 m2, par. č. 1620/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
374 m2, par. č. 1620/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 162 m2, par.
č. 2447/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 61 m2 a par. č. 1620/6
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 274 m2, které byly nově utvořeny
dle geometrického plánu č. 336-2804/2012, vše v k. ú. Mladoňovice na Moravě
a obci Mladoňovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Mladoňovice
* převést darem nově utvořené pozemky par. č. 1543/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 564 m2, par. č. 1543/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 900 m2, par. č. 1543/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
599 m2, par. č. 1543/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 36 m2, par.
č. 2777/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 231 m2, které byly nově
utvořeny dle geometrického plánu č. 336-2533/2012, vše v k. ú. Mladoňovice
na Moravě a obci Mladoňovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce
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Mladoňovice * nabýt darem par. č. 1535/2 – ostatní plocha, silnice, o výměře
156 m2, par. č. 1535/3 – ostatní plocha, silnice, o výměře 18 m2, par. č. 1539/3
– ostatní plocha, silnice, o výměře 118 m2, par. č. 1540/2 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 78 m2, které byly nově utvořeny dle geometrického plánu č. 3362804/2012, vše v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice, z vlastnictví
Obce Mladoňovice do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1051
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2013-36, př. 1 * dodatek č. 1052 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062013-36, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0460/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
č. 0117/02/2013/ZK tak, že: * text: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9 a díl „a“ oddělený dle geometrického plánu
č. 127-1199/2003 z pozemku par. č. 1281/1 v k. ú. Vepříkov z vlastnictví Obce
Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina“ se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo kraje
rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9 a díl „a“ oddělený
dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z pozemku par. č. 1281/1, po obnově
operátu z pozemku par. č. 1281/10 v obci a k. ú. Vepříkov z vlastnictví Obce
Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina“ * v materiálu ZK-02-2013-25, př. 2, se
díl „a“ pozemku par. č. 1281/1 nahrazuje pozemkem par. č. 1281/10 v k. ú. a obci
Vepříkov.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0461/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně
pozemek par. č. 2595/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 148 m2
nově oddělený dle GPL č. pl. 192-51/2013 z pozemku par. č. 2595/1 pro k. ú.
Sedlejov za kupní cenu 13 900 Kč a pozemek par. č. 1619/12 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 870 m2 v k. ú. Jihlávka za kupní cenu 45 100 Kč
z vlastnictví Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1053 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062013-38, př. 1 * dodatek č. 1054 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0462/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1055
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2013-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0463/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
Krajem Vysočina, vlastníkem dotčeného pozemku, a Městysem Uhelná Příbram,
investorem stavby, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina
zaváže k budoucímu darování části pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. Uhelná Příbram
zastavěného chodníkem a Městys Uhelná Příbram se zaváže tuto část pozemku
přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0464/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1057
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2013-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0465/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést
darem pozemky par. č. 752/5 o výměře 499 m2, par. č. 752/6 o výměře 14 m2, par.
č. 752/7 o výměře 23 m2, které se oddělily geometrickým plánem č. 158-1086/2013
z pozemku par. č. 752/1 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Krásná Hora * úplatně převést díl „a“
o výměře 10 m2, který se oddělil z pozemku par. č. 752/1 dle geometrického plánu
č. 158-1086/2013 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví společnosti BROUMOVKA, s. r. o., Hybernská 1009/24,
110 00 Praha 1, za cenu 1 000 Kč * nabýt darem pozemek par. č. 739/11 o výměře
46 m2 oddělený geometrickým plánem č. 158-1086/2013 z pozemku par. č. 739/1
v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví obce Krásná Hora
do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1058 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2013-43, př. 1 * dodatek č. 1059 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-43, př. 2 *
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dodatek č. 1060 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-43, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0466/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemky par. č. 2087/7 o výměře 3 676 m2 a par. č. st. 3234 o výměře 310 m2 vzniklé
dle GP č. 2503-28/2013 z pozemku par. č. 2087/7 o výměře 3 986 m2 v k. ú. a obci
Moravské Budějovice z vlastnictví Města Moravské Budějovice do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 21 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-45, př.
1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0467/06/2013/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 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0468/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést
darem pozemky dle materiálu ZK-06-2013-81, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Města Žirovnice * nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-06-201381, př. 2, z vlastnictví Města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
* dodatek č. 1063 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-81, př. 3 * dodatek č. 1064
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2013-81, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0469/06/2013/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 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0470/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Odůvodnění
veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce oddělení hematologie
a transfuziologie dle materiálu ZK-06-2013-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0471/06/2013/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. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0472/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 750 000 Kč
určených na předfinancování projektu RECOM CZ-AT s tím, že finance budou
uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0473/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 500 000 Kč
určených na předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina s tím, že finance
budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: 29. 11.
2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0474/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina dle
materiálu ZK-06-2013-50, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0475/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o přizvání Kraje Vysočina ke členství v neziskové organizaci Institut regionů
Evropy dle materiálu ZK-06-2013-51, př. 1, rozhoduje podat přihlášku k účasti
Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena v neziskové organizaci Institut regionů
Evropy s tím, že ke vzniku členství dojde dnem rozhodnutí Institutu regionů
Evropy o přijetí Kraje Vysočina za plnoprávného člena, resp. dnem, kdy bude
udělen souhlas Ministerstva vnitra ČR s členstvím Kraje Vysočina v neziskové
organizaci Institut regionů Evropy, pokud k udělení souhlasu dojde později než
k rozhodnutí Institutu regionů Evropy o přijetí Kraje Vysočina za plnoprávného
člena, prohlašuje skutečnosti uvedené v přihlášce ke členství dle materiálu ZK06-2013-51, př. 2.
odpovědnost: OSH, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0476/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci
Profilu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2013-52, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0477/06/2013/ZK – Zastupitelstvu kraje schvaluje převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max.
3 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Vzděláváním
ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky
budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb
projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0478/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje, ve výši 60 000 Kč KOUS Vysočina, se
sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČ: 22734686, dle materiálu ZK-062013-54, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0479/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2013 organizacím vykonávajícím činnost
mateřské školy uvedeným v materiálu ZK-06-2013-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
listopad 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0480/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 – Splátky
půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 158 000 Kč
a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu ZK-06-201356.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0481/06/2013/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-06-2013-57, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-06-2013-57, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
listopad 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0482/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy
o spolupráci dle materiálů ZK-06-2013-58, př. 1, ZK-06-2013-58, př. 2, ZK-062013-58, př. 3, ZK-06-2013-58, př. 4, ZK-06-2013-58, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0483/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské
projekty na zvláštní účet projektu Schools as learning institutions ve výši
110 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: listopad 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0484/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
označenými v materiálu ZK-06-2013-60, př. 1, kód 1A, 1B, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E,
6A, 6F, 6G, 6B, 6C, 6E, 6D, 10A, 11A, 12A.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 11. 2013 odeslat příslušnému správnímu
orgánu
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0485/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí * informaci
o projektovém záměru Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálu ZK-06-2013-61,
př. 1 * informaci o projektovém záměru Badatelská centra pro přírodní vědy
dle materiálu ZK-06-2013-61, př. 2, schvaluje * převod finančních prostředků
z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu
Od myšlenky k výrobku 2 ve výši maximálně 500 000 Kč, pokud bude projekt
schválen * převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na předfinancování projektu Badatelská centra pro přírodní vědy ve
výši maximálně 26 500 000 Kč, pokud bude projekt schválen.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0486/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * uzavřít
smlouvu o převzetí vzdělávací činnosti dle materiálu ZK-06-2013-62, př. 1 *
zrušit příspěvkovou organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká
378, dle materiálu ZK-06-2013-62, př. 2 * poskytnout městu Ledeč nad Sázavou
věcný dar movitých věcí dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-06-2013-62, př.
3 * schválit smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu ZK-06-2013-62, př.
4 * poskytnout městu Ledeč nad Sázavou peněžitý dar ve výši 316 800 Kč dle
darovací smlouvy dle materiálu ZK-06-2013-62, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, OM, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0487/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * změnu
účelu čerpání zůstatku (1 211 758,90 Kč) částky schválené na předfinancování
projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. dle usnesení zastupitelstva kraje
č. 0246/03/2011/ZK z původního účelu „využití na financování úvodní části
projektu“ na účel „financování stavebních prací a dalších výdajů spojených
s realizací projektu“ * předfinancování a převod finančních prostředků z Fondu
strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace
ÚSPMP Těchobuz I. v celkové hodnotě max. 6 540 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0488/06/2013/ZK – schvaluje * Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova
pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-201364, př. 1 * Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-06-2013-64, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených organizací, termín:
12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0489/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout
dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-06-2013-65, př. 2, podle vzoru
smlouvy uvedeném v materiálu ZK-06-2013-65, př. 4 * neposkytnout dotace
v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013 subjektům
uvedeným v materiálu ZK-06-2013-65, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0490/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše
do částky 200 000 Kč, schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení
kapitoly Sociální věci o částku 6 029 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 6 029 000 Kč dle materiálu ZK-06-2013-66, př. 1 * vzorovou
smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2013-66, př. 2, rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 6 029 000 Kč pro
poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2013-66, př. 1.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 15. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0491/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max.
2 100 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Revitalizace
zámeckého parku ve Zboží s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro
předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
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odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor sociálních věcí, termín:
31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0492/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši
max. 1 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Hrad
Kámen – revitalizace parku s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro
předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0493/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * uzavřít dodatek
č. 1 Smlouvy o spolupráci dle materiálu ZK-06-2013-69, př. 2 * poskytnout
dotaci z kapitoly Životní prostředí, § 3729 – Ostatní nakládání s odpady, Sdružení
obcí Vysočiny, se sídlem Čajkovského 654/37, Jihlava, IČ: 70812853, ve výši
3 337 150,- Kč, dle materiálu ZK-06-2013-69, př. 3, s tím, že toto rozhodnutí
nabývá účinnosti až po podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci dle materiálu
ZK-06-2013-69, př. 2, všemi smluvními stranami.
odpovědnost: OŽP, termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0494/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů
a kanalizací dle materiálu ZK-06-2013-70, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0495/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost,
o částku 4 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 4 000 000 Kč, vyhrazuje si rozhodnout poskytnout či neposkytnout
navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina
pro období 2007–2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich
využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, u kterých je výše částky do
200 000 Kč, rozhoduje * poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se
Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu Kraje
Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
a 7 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-06-2013-71, př. 1 * neposkytnout dotace
z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro
období 2007–2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-062013-71, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0496/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dar
z kapitoly Zemědělství, § 2339 – Záležitosti vodních toků a vodohospodářských
děl jinde nezařazené, Povodí Moravy, s. p., dle materiálu ZK-06-2013-72, př.
1upr1, a Povodí Vltavy, státní podnik, dle materiálu ZK-06-2013-72, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor
ekonomický, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0497/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina, dle materiálu ZK-06-2013-73, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0498/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních
památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2013-74, př. 1, a hodnocení
specifických kritérií dle materiálu ZK-06-2013-74, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín: trvale
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0499/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028 dle materiálu ZK-06-201375, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín: 30. 11.
2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0500/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451
– Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 602 353 Kč
v souvislosti s vratkou půjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové
organizaci, na předfinancování projektu Vysočina fandí kultuře – propagace
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: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0501/06/2013/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 43 200 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky poskytnuté na
předfinancování projektu Marketing 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: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0502/06/2013/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 344 000 Kč v souvislosti s vratkou čtvrté splátky půjčky poskytnuté
na předfinancování projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České
republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko
– NEWMARKETS 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: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0503/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Bioodpady 2013 dle materiálu ZK-06-2013-79, př. 1, jmenuje * řídicí výbor
grantového programu Bioodpady 2013 ve složení: ODS – Rostislav Novák (TR),
Jaromír Brychta (ZR), KDU-ČSL – Tomáš Kučera (ZR), Jan Mácha (PE), ČSSD
– Jan Voharčík (PE), KSČM – Ladislav Brož (PE), Zuzana Ležáková (TR), Pro
Vysočinu – Pavel Maslák (JI), Pavel Gregor (TR), TOP09 a STAN – Luboš Rudišar
(PE), Zdeněk Skoumal (TR) * Zdeňka Ryšavého (ČSSD, TR) předsedou řídicího
výboru grantového programu Bioodpady 2013 * garantem grantového programu
Bioodpady 2013 odbor životního prostředí a zástupce garanta Ing. Martinu
Ferklovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: OŽP, termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0504/06/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zápisy
o provedení kontroly č. 1/2013, 2/2013 a 3/2013, předložené Kontrolním výborem
Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-06-2013-80, př. 1, ZK-06-201380, př. 2, ZK-06-2013-80, př. 3.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0505/06/2013/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: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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