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DOTACE KRAJE VYSOČINA
NA INFRASTRUKTURU VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Odbor životního prostředí a zemědělství připravil
aktualizaci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na infrastr uktur u
vodovodů a kanalizací (dále jen „zásady“), které
bude projednávat zastupitelstvo kraje dne 16. 12.
2014. Podle těchto zásad Kraj Vysočina poskytuje
dotace na výstavby nebo rekonstrukce vodovodů,
kanalizací a čistíren odpadních vod (dále jen
"ČOV"). Zásadní změnou v nových zásadách
oproti původním je snížení velikosti obcí ze 400
ekvivalentních obyvatel (dále jen "EO") na 300
u akcí v oblasti infrastruktury kanalizací a ČOV,
které musí být v mimořádném zájmu ochrany
vod nebo ochrany přírody. Dále se jedná o menší
úpravy uznatelných a neuznatelných nákladů
a specifických kritérií.
S účinností od roku 2017 budou poskytovány
dotace na rekonstrukce infrastruktury vodovodů
a kanalizací pouze tehdy, jedná-li se o zvýšení
kapacity vodovodních nebo kanalizačních řadů
například z důvodu posílení tlakových poměrů
nebo jedná-li se o zvýšení kapacity či zvýšení
účinnosti stávajících ČOV, úpraven vody,
vodojemů, čerpacích stanic, jímacích objektů či

jiných souvisejících objektů. Dále taktéž od roku
2017 budou poskytovány dotace na výstavby,
rekonstrukce nebo intenzifikace ČOV o kapacitě
500 EO a vyšší pouze tehdy, dojde-li k zajištění
odstraňování fosforu v odpadní vodě.
Pokud zastupitelstvo kraje schválí dne 16. 12. 2014
aktualizaci zásad a zároveň Rozpočet Kraje
Vysočina na rok 2015 s navrženou alokací
v tomto dotačním titulu ve výši 49 mil. Kč,
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního
prostředí a zemědělství, vyhlásí dne 17. 12. 2014
výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací
s termínem jejich příjmu do 31. 1. 2015.

OBSAH
(výběr)

Kraj Vysočina se tradičně
představí na veletrhu
cestovního ruchu
REGIONTOUR
		
str. 2
Informace z oboru školství,
mládeže a sportu
		
str. 2
Podnik přátelský rodině 2014		
str. 12

Zásady včetně příloh budou zveřejněny na
w w w.k r-v ysocina.cz → K rajsk ý ú řad →
Dokumenty odborů krajského úřadu → Odbor
životního prostředí a zemědělství → Oddělení
vodního hospodářství → Dotace a finanční
prostředky v oblasti vodního hospodářství.
 Radek Zvolánek
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 363
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

TERMÍNY PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
KRAJE VYSOČINA NA ROK 2015
27. 01. 2015 (úterý), začátek v 10.00 hodin
24. 03. 2015 (úterý), začátek v 10.00 hodin
12. 05. 2015 (úterý), začátek v 10.00 hodin
23. 06. 2015 (úterý), začátek v 10.00 hodin

08. 09. 2015 (úterý), začátek v 10.00 hodin
10. 11. 2015 (úterý), začátek v 10.00 hodin
15. 12. 2015 (úterý), začátek v 10.00 hodin

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

Příjemné prožití
vánočních svátků,
mnoho zdraví a úspěchů
v novém roce 2015
Vám přejí Zastupitelé Kraje Vysočina

redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(biodaniela@seznam.cz)
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ
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KRAJ VYSOČINA SE TRADIČNĚ PŘEDSTAVÍ
NA VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU REGIONTOUR
Kraj Vysočina se prostřednictvím své příspěvkové organizace
Vysočina Tourism tradičně představí na mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu Regiontour, který se na brněnském výstavišti
uskuteční ve dnech 15.–18. 1. 2015. Turistická nabídka Kraje
Vysočina zde bude prezentována v pavilonu P na ploše 100 m2.
Téma veletržního stánku bude Barvy Vysočiny, čímž chceme
zdůraznit pestrost turistické nabídky Vysočiny a zaměření na udržitelný cestovní ruch v souladu s přírodou. Novinkou je chystaný
způsob prezentace, kdy nabídka bude prezentována prostřednictvím
devíti souhrnných témat (Památky UNESCO, Dědictví minulosti,
Dovolená na venkově, Letní aktivity, Zimní aktivity, Rodiny
s dětmi, Aktivity pro seniory, Regionální výrobky a Pivovary).
Subjekty z Kraje Vysočina pak mají možnost prezentovat své
dílčí nabídky pod jedním či více tématy v závislosti na tom,
jakou cílovou skupinu plánují oslovit. Vysočina Tourism plánuje
představit na veletrhu novinky pro turistickou sezonu 2015, mimo
jiné nabídky pro školní výlety, handicapované či seniory. Věříme,
že inovativní koncept prezentace turistické nabídky bude vnímán
pozitivně jak ze strany subjektů cestovního ruchu na Vysočině, tak
návštěvníků veletržního stánku.

Plánovaná účast Vysočina Tourism
na veletrzích cestovního ruchu v roce 2015:
PLÁNOVANÉ VELETRHY 2015
Místo konání

Datum

VAKANTIE Utrecht

14. 1.–18. 1. 2015

FERIENMESSE Vídeň

15. 1.–18. 1. 2015

REGIONTOUR Brno

15. 1.–18. 1. 2015

ITF SLOVAKIATOUR Bratislava

29. 1.– 1. 2. 2015

REISEMARKT Drážďany

30. 1 – 1. 2. 2015

HOLIDAY WORLD Praha

19. 2.–22. 2. 2015

GLOB Katowice

27. 3.–29. 3. 2015

Více informací:
 Tomáš Čihák
telefon: 732 650 158, e-mail: tomas.cihak@vysocinatourism.cz
 Jitka Mattyašovská
telefon: 606 775 428, e-mail: jitka.mattyasovska@vysocinatourism.cz

Informace z odboru školství, mládeže a sportu
Zv ýšení platov ých tarifů
pracov ní ků reg ionál ní ho
školství v souvislosti s novelou
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších
předpisů, účinnou od 1. 11. 2014

K výsledné částce byly následně
vypočítány související zákonné
odvody.

Na úhradu zvýšené potřeby
prostředků na platy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců v roce 2014 obdržely školy
a školská zařízení zřizované
obcemi a krajem mimořádnou
dotaci ze státního rozpočtu
v rámci rozvojového programu
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství.
D ot a c e byl a s t a nove n a n a
přepočtený počet zaměstnanců
vykázaný školami a školskými
zařízeními ve statistickém výkazu
P1-04 za 3. čtvrtletí roku 2014
v oddílu Zaměstnanci ( jen ze
státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů.
Potřebná částka na navýšení tarifů
na listopad a prosinec u jednotlivých škol a školských zařízení pak
byla ještě zvýšena o cca 20,13 %.

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků od 1. ledna
2015
Od 1. 1. 2015 platí novela zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášené
pod č. 197/2014 Sb.: Pedagogičtí
pracovníci bez odborné kvalifikace, kteří do 31. prosince
2014 nezahájí studium vedoucí
k z ísk á n í o d b or né k va l ifikace pro přímou pedagogickou činnost, již vykonávají,
nebudou moci od 1. ledna 2015
ve školách a školských zařízeních působit. Další setrvání
těchto osob na pracovním místě
pedagogického pracovníka by
bylo v rozporu jak se zákonem
o pedagogických pracovnících,

 A lena V lachová, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 937, e-mail:
vlachova.a@kr-vysocina.cz

tak i se zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších
předpisů, dle nějž ve školách
a školských zařízeních mohou
výchovu a vzdělávání zajišťovat
výhradně osoby, které splňují
předpoklady podle zákona
o pedagogických pracovnících (§ 7 odst. 7 školského
zákona). Má dopad i na ředitele/
ř e d it el k y o b e c n íc h š kol .
S účinností od 1. ledna 2015 se
předmětná výjimka, zakotvená
v § 32a zákona o pedagogických pracovnících, ruší, a bude
tak platit, že ředitelem školy
nebo školského zařízení může
být jmenován pouze ten, kdo
v době jmenování (a rovněž
po celou dobu výkonu činnosti
ředitele) splňuje odbor nou
kvalifikaci podle § 3 odst. 1
písm. b) zákona o pedagogických pracovnících. Není
důvod, aby byl mírnější režim
(a tedy možnost výkonu přímé
ped agog ické či n nost i bez
odborné kvalifikace) vztažen

na ředitele školy. Nová právní
úprava platí pro ředitele škol
a školských zařízení jmenované ode dne nabytí účinnosti
zákona, a tedy od 1. ledna 2015
(a později). Pro ředitele škol
a školských zařízení jmenované před 1. lednem 2015 bude
i po účinnosti novely platit
takový stav, za jakého byli
do funkce ředitele školy nebo
školského zař ízení jmenováni – to znamená, že mohou
vykonávat činnost ředitele
školy nebo školského zařízení,
přestože nesplňují předpoklad
odborné kvalifikace, pokud
nejpozději do dvou let zahájí
studium, které vede k jejímu
získání. To zajišťuje přechodné
ustanovení, dle nějž se rušený
§ 32a zákona o pedagogických
pracovnících nadále vztahuje
na ty ředitele škol, kteří byli
jmenování přede dnem nabytí
účinnosti novely.
 Libuše Kolčavová, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 957, e-mail:
kolcavova.l@kr-vysocina.cz
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Krajská podpora pořizování
a oprav učebních pomůcek
ZUŠ nově
Zá k la d n í u měle cké školy
umožňují podchytit a vzděl ávat m i mo ř á d n ě n a d a né
jedince a poskytují základy
uměleckého vzdělávání
v jednotlivých uměleckých
oborech. Jeho smyslem je
pěstování potřebných vlastností a žádoucích životních
postojů žáků prostřednictvím

ZPRAVODAJ
vlastní tvorby a setkávání
se s uměním. Kraj Vysočina
podporuje umělecké vzdělávání formou finanční podpory
jed notliv ý m základ ním
uměleckým školám v kraji. Ty
mohou stejně jako v minulých
letech v y u žít dot aci na
pořízení, případně oprav y
učebních pomůcek.
O d b o r š kol s t v í , m l á d e ž e
a sportu připravil do listopadového zastupitelstva upravené

Zásady pro poskytování systémové dotace na pořizování
a opravy učebních pomůcek
základních uměleckých škol
(dále také „zásady“). Jejich
aktualizace spočívá především
v doplnění kritérií hodnocení
jednotlivých žádostí a upřesn ě n í p o d m í ne k p o s k y t o vání dotací. Pro příští rok je
v rozpočtu kraje navrženo
700 tis. korun. Rozpočet bude
zastupitelstvo kraje projed-
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návat na svém prosincovém
z a se d á n í. Žá dost i mohou
bý t před kládány do 31. 1.
roku, v němž má být dotace
posk y t nuta, a podávají se
prostřednictvím formuláře,
který je součástí aktualizovaných zásad.
 Jana Hadravová, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 580, e-mail:
hadravova.j@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
PLATY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
V částce 95/2014 Sbírky zákonů vydané dne 23. 10. 2014 bylo pod
č. 224 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem novely nařízení vlády je zvýšení stupnic platových tarifů
a úprava zvláštního způsobu určení platového tarifu.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2014.
ODPADY
V částce 96/2014 Sbírky zákonů vydané dne 23. 10. 2014 byl
pod č. 229 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Cílem novely zákona je prevence trestné činnosti spojené
s výkupem odpadů (zejména krádeže kovových předmětů). Novela
zákona zavádí sankce zrušení nebo změnění tohoto rozhodnutí
o udělení souhlasu v případě, že provozovatel zařízení k využívání,
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů poruší zákaz výkupu
odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických
osob. Nově tedy bude stačit jednorázové porušení, nikoli opakování
jako dosud.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015 (část 1. 12. 2014).
KÁCENÍ DŘEVIN
V částce 94/2014 Sbírky zákonů vydané dne 21. 10. 2014 byla pod
č. 222 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Novela vyhlášky vypouští dosavadní problematickou definici pojmu
„zahrada“, v důsledku jejíž aplikace byly orgány ochrany přírody
nuceny k úvahám mimo svou odbornost, a tedy neposuzovaly
funkční a estetický význam dřevin, ale kritéria zcela odlišná.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2014.
SILNIČNÍ ZÁKON A ZPŮSOBILOST K ŘÍZENÍ VOZIDEL
V částce 96/2014 Sbírky zákonů vydané dne 23. 10. 2014 byl pod
č. 230 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona implementuje směrnice EU – cílem je zefektivnění
ukládání sankcí za porušení silničních pravidel do jiného členského
státu EU u závažných porušení, a to prostřednictvím výměny
informací o vozidle a jeho provozovateli mezi členskými státy.
Novela zákona dále stanovuje nové požadavky na zkušební
a výcviková vozidla.
Zákon nabývá účinnosti dnem 7. 11. 2014.
ZAHRANIČNÍ STRAVNÉ
V částce 103/2014 Sbírky zákonů vydané dne 13. 11. 2014 byla pod
č. 242 publikována vyhláška o stanovení výše základních sazeb
zahraničního stravného pro rok 2015.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
AUTORSKÝ ZÁKON
V částce 96/2014 Sbírky zákonů vydané dne 23. 10. 2014 byl pod
č. 228 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona transponuje směrnice EU – prodlužuje dobu trvání
majetkových práv výkonných umělců k jejich uměleckým výkonům
zaznamenaným na zvukové záznamy a majetkových práv výrobců
zvukových záznamů k jejich záznamům z 50 na 70 let. Dochází
též k posílení některých práv výkonných umělců vůči výrobcům.
Zákon zavádí pojem osiřelého díla a upravuje postup, jakým dílo
tento status získá a jak je možné jej užívat.
Zákon nabývá účinnosti dnem 7. 11. 2014.
STÁTNÍ SLUŽBA
V částce 99/2014 Sbírky zákonů vydané dne 6. 11. 2014 byl pod
č. 234 publikován zákon o státní službě.
Zákon upravuje právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících
ve správních úřadech státní správu, organizační věci státní služby,
služební vztahy státních zaměstnanců, odměňování státních
zaměstnanců a řízení ve věcech služebního poměru. Cílem návrhu
zákona je depolitizace státní správy a naplnění závazku k Evropské
unii.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015 (část dnem vyhlášení).
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DÁLNIČNÍ ZNÁMKY
V částce 103/2014 Sbírky zákonů vydané dne 13. 11. 2014 byla pod
č. 241 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012
Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým
poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb..
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014.
VYTÁPĚNÍ A TEPLÁ VODA
V částce 101/2014 Sbírky zákonů vydané dne 7. 11. 2014 byla pod
č. 237 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007
Sb., kterou se stanovují pravidla pro vytápění a dodávku teplé
vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro
přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných

zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie
konečným spotřebitelům.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
MÝTO
V částce 103/2014 Sbírky zákonů vydané dne 13. 11. 2014 bylo pod
č. 240 publikováno nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb
mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
 Miroslav Magrot
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

ÚSKALÍ NAKUPOVÁNÍ NA INTERNETU
Policisté na Vysočině šetřili od
začátku letošního roku přes
tři stovky případů, kdy byli
lidé podvedeni při nakupování
na různých internetových
portálech. V drtivé většině
se jednalo o zákazníky, kteří
objednané zboží zaplatili
prodejci předem a zboží jim
nebylo doručeno.
Mnoho lidí v současné
době neprovádí nákupy jen
v t a k z va ných k a me n ných
obchodech. Stále více osob
v y u žívá nabídek posk y tovaného zboží prostřednictvím
inter netového nakupování.
V tomto nakupování lze jistě

najít i výhody. Zboží si můžete
vybírat v pohodlí domova.
Výrobky i jejich ceny si v klidu
můžete porovnávat a nemusíte
osobně navštěvovat jednotlivé
obchody, což vede i k úspoře
času. Vámi vybrané zboží je
dodáno zásilkovou službou až
do domu. Musíte však zároveň
zvážit i možná rizika spojená
s těmito transakcemi. Pokud za
vybrané zboží zaplatíte předem
na účet prodávajícího, vystavujete se riziku, že v některých
př ípadech neuvidíte ani
výrobek, ani peníze. Rovněž
se nenechte zlákat nápadně
v ýhod ný mi pod mí n kami
nákupu, například velmi nízkou

cenou v porovnání s běžnou
cenou v obchodech.
Jak bezpečně nakupovat po
internetu?
• nakupujte u prodejců, které
znáte, a pokud je neznáte,
předem si o nich zjistěte
potřebné informace
• před nákupem si přečtěte
z á s a dy o do d á n í zb ož í ,
smluvní podmínky
• seznamte se s reklamačním
řádem
• od prodejce získejte
i informace o podmínkách
a nákladech při dodání zboží
• vyhledejte si telefonní číslo,
e-mail prodejce, adresu

• uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně
webových stránek prodejce
(objednávka, potvrzení objednávky, kdy bude zboží dodáno
apod.)
• platbu předem provádějte jen
tehdy, pokud máte jistotu, že
se jedná skutečně o důvěryhodného obchodníka
Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
 nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence
telefon: 974 261 208
mobil: 725 868 475
e-mail: prevence@policievysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2014 konaného dne 18. 11. 2014
Usnesení 0465/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0466/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
Mgr. Otu Bence a Milana Plodíka ověřovateli zápisu ze zasedání
zastupitelstva kraje č. 6/2014.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0467/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0468/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0469/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout: * neinvestiční dotaci Obci Tři Studně, IČ: 00842214,
na odstranění povodňových škod ve výši 43 000 Kč dle materiálu
ZK-06-2014-04, př. 3 * neinvestiční dotaci Městu Svratka,
IČ: 00295531, na odstranění povodňových škod ve výši 30 000 Kč
dle materiálu ZK-06-2014-04, př. 4, schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný
záchranný systém, § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských
opatření pro krizové stavy, o částku 73 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku
73 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0470/06/2014/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 2014 poskytnout neinvestiční
dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana
– dobrovolná část, v celkové výši 67 000 Kč na akceschopnost
jednotek požární ochrany následujícím obcím: - Obec Dobronín,
IČ: 00285749, 20 000 Kč, - Obec Zvole, IČ: 00295817, 20 000 Kč,
- Obec Nová Ves u Chotěboře, IČ: 00579980, 4 000 Kč, - Obec
Lipnice nad Sázavou, IČ: 00267813, 4 000 Kč, - Obec Babice,
IČ: 00375357, 7 000 Kč, - Obec Olešná, IČ: 00515761, 4 000 Kč,
- Obec Svépravice, IČ: 00515825, 4 000 Kč, - Obec Kuklík,
IČ: 00599514, 4 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0471/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
v souladu s § 27, odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s podmínkami MV-GŘ HZS ČR poskytnout neinvestiční dotaci
vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH obce na rok 2014 v celkové výši 2 798 000 Kč
z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana –
dobrovolná část, dle materiálu ZK-06-2014-06, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0472/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-06-2014-07, př. 2.
odpovědnost: OI, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0473/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu dle materiálu ZK-06-201408, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0474/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o ručení dle materiálu ZK-06-2014-09, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, termín:
1. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0475/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části
rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 – Splátky půjčených
prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku
3 000 000 Kč v souvislosti s vrácením 2. 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. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0476/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina
za období leden–září 2014 dle materiálu ZK-06-2014-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 25. listopadu 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0477/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi
Krajem Vysočina a Obcí Zvole dle materiálu ZK-06-2014-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0478/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a Městem Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-201413, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0479/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje
a Kraje Vysočina s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo
náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, dle materiálu ZK-062014-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0480/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí odvod ve výši 16 252 766 Kč dle materiálu ZK-06-201415, př. 1, schvaluje * rozpočtové opatření na kapitole Evropské
projekty, zvláštní účet II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 1. stavba,
související s odvodem finančních prostředků za porušení
rozpočtové kázně ve výši 16 252 766 Kč do rozpočtu Regionální
rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-06-201415, př. 1, * převod finančních prostředků z Fondu strategických
rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 16 252 766 Kč na zvláštní účet
II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 1. stavba, za účelem odvodu za
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Regionální rady Regionu
soudržnosti Jihovýchod.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 21. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0481/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem díl „a“ o výměře 27 m2 oddělený geometrickým plánem
č. 1618-5155/2014 z pozemku par. č. 1142/2, resp. nově z pozemku
par. č. 1133/4 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření
Ředitelství silnic a dálnic ČR, schvaluje dodatek č. 1178 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-06-2014-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0482/06/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0483/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. st. 1788, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 183 m 2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou,
z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
dodatek č. 23 Zřizovací listiny České zemědělské akademie
v Humpolci, střední školy, dle materiálu ZK-06-2014-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0484/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 300/6, ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 66 m2 a díl „a“ o výměře 29 m 2 oddělené geometrickým
plánem č. 482-91/2014 z pozemku par. č. 300/2 v k. ú. a obci
Rantířov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Rantířov,
schvaluje dodatek č. 1179 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062014-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0485/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek dle GPL č. pl. 268-179/2014 nově označený
jako par. č. 1196/10 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 701 m2
v k. ú. Řehořov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse
Kamenice, schvaluje dodatek č. 1180 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2014-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0486/06/2014/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: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0487/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* změnit usnesení č. 0103/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 tak,
že v materiálu ZK-02-2010-34, př. 1, se ruší řádek označený
jako poř. číslo 14, * změnit usnesení č. 0478/07/2008/ZK ze
dne 17. 12. 2008 tak, že z materiálu ZK-07-2008-44, př. 3,
se vyjímají pozemky dle GPL nově označené jako pozemky
par. č. 510/1 a par. č. 510/2 v k. ú. Oslavička, * nabýt úplatně
pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-06-2014-22,
př. 1, dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-06-2014-22, př.
2, z vlastnictví České republiky, právo hospodařit Správa
železniční a dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
Nové Město, 110 00 Praha 1, do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje dodatek č. 1182 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2014-22, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0488/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0216/03/2014/ZK ze dne 13. 5. 2014 tak, že do
materiálu ZK-03-2014-24, př. 1, se doplňuje text „Pozemky ve
vlastnictví obce Níhov nabyde do svého vlastnictví Kraj Vysočina
darem“.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0489/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/
ZK a 0411/05/2014/ZK tak, že materiál ZK-05-2014-47, př. 1, se
nahrazuje materiálem ZK-06-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0490/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemek od vlastníka vedeného v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví
Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-06-2014-25, př. 1, za
dohodnutou kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0491/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1668/5 o výměře 28 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemek par. č. 1667/11 o výměře 18 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Pelhřimov, z vlastnictví
Města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0492/06/2014/ZK –s Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1183 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0493/06/2014/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. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0494/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 2201/29, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 44 m2 v k. ú. Město Žďár a obci
Žďár nad Sázavou z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit
s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví
Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-06-2014-29,
př. 2, schvaluje dodatek č. 1184 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2014-29, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0495/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2014-30, př. 1,
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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. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0496/06/2014/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. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0497/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 1010/21 ostatní plocha, silnice, o výměře
18 m 2 v k. ú. a obci Rynárec za cenu 40 Kč/m2 z vlastnictví firmy
ST-REAL CZ, s. r. o., Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje dodatek č. 1186 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0498/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek st. par. č. 6490 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400, za dohodnutou
kupní cenu ve výši 22 400 Kč, schvaluje dodatek č. 13 Zřizovací
listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle
materiálu ZK-06-2014-33, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0499/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 47/1 – zastavěná plocha o výměře
67 m2, jehož součástí je budova bez č. p./č. e. – jiná stavba a pozemek
par. č. 975 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 265 m2, vše v k. ú.
a obci Panské Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Panské Dubenky, schvaluje dodatek č. 1187 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0500/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 293/10 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 155 m 2 vzniklý sloučením částí pozemků
par. č. 293/1 a par. č. 293/6, pozemek par. č. 293/11 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 43 m2 oddělený z části pozemku
par. č. 293/6 a pozemek par. č. 293/9 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 244 m 2 oddělený z části pozemku par.
č. 293/1 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava dle geometrického
plánu č. 550-41/2014 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Statutárního města Jihlava, schvaluje dodatek č. 1188 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-06-2014-35, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0501/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1638/58 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 452 m2 a pozemek par. č. 1638/59 - ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 206 m2 v k. ú. a obci Radošov
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Radošov dle
geometrického plánu č. 193-19/2014, schvaluje dodatek č. 1189
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0502/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek od vlastníků vedených
v katastru nemovitostí v době uzavření kupních smluv dle materiálu
ZK-06-2014-37, př. 1, do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0503/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt darem pozemek par. č. 2201/31 o výměře 7 m 2 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, pozemek par. č. 2201/21 o výměře
3 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a pozemek par. č. 3289/3
o výměře 196 m 2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.
Město Žďár, z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví
Kraje Vysočina, * převést darem pozemek par. č. 2316/3 o výměře
276 m 2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Město Žďár,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Žďár nad
Sázavou, schvaluje dodatek č. 1190 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2014-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0504/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1191 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-39,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0505/06/2014/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. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0506/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
směnit pozemek par. č. 5969/6 - ostatní plocha, silnice, výměře
16 m2, oddělený geometrickým plánem č. 920-18/2014 z pozemku
par. č. 5969 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice, který
je ve vlastnictví Kraje Vysočina, za pozemek par. č. 5986/73
- ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m2, oddělený
geometrickým plánem č. 920-18/2014 z pozemku par. č. 5986/21
v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice, který je ve vlastnictví
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Městyse Kamenice, schvaluje dodatek č. 1194 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2014-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0507/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 8 Zřizovací listiny Gymnázia Vincence Makovského
se sportovními třídami Nové Město na Moravě dle materiálu ZK06-2014-42, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace
nemovitosti nově pořízené stavby výukového altánu a dvojskladu
sportovního nářadí.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0508/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 18 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy
a Středního odborného učiliště Pelhřimov dle materiálu ZK-062014-43 př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace
nemovitost nově pořízené stavby trafostanice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0509/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové
organizace, kterým se upravuje rozsah majetku předaného do
hospodaření v souvislosti s dokončením staveb: * „Transformace
ÚSP Jinošov II. – Okříšky 1“, * „Transformace ÚSP Jinošov
II. – Okříšky 2“, * „Transformace ÚSP Jinošov II. – Pucov 1“, *
„Transformace ÚSP Jinošov II. – Pucov 2“, * „Transformace ÚSP
Jinošov II. – Jaroměřice nad Rokytnou“.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0510/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraj schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0511/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-06-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0512/06/2014/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. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0513/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 239-54/2014 a č. 23954/2014 v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice v rozsahu
materiálu ZK-06-2014-48, př. 1, z vlastnictví Obce Okrouhlice
do vlastnictví Kraje Vysočina, * úplatně nabýt nově oddělené
pozemky dle GP č. 239-54/2014 v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci
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Okrouhlice v rozsahu materiálu ZK-06-2014-02, př. 2, z vlastnictví
osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví
Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 120 Kč/m 2,
schvaluje * dodatek č. 1195 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2014-48, př. 3, * dodatek č. 1196 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2014-48, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0514/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2420 –
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností
a podobných subjektů) o částku 1 000 000 Kč v souvislosti
s vratkou splátek půjčky od Energetické agentury Vysočiny
poskytnuté na předfinancování projektu FUWA – Future of Waste
a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0515/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2014-50, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0516/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části
rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 – Splátky půjčených
prostředků od příspěvkových organizací o částku 107 511,64 Kč
v souvislosti s dvěma vratkami půjčky poskytnuté Vysočina
Tourism, příspěvkové organizaci, 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: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0517/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina
souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
dle materiálu ZK-06-2014-52, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0518/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních
míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti
70. výročí jejího ukončení z kapitoly Kultura § 3326 – Pořízení,
zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního
a historického povědomí v souladu se zásadami žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-06-2014-53, př. 1.
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odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0519/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0082
dle materiálu ZK-06-2014-54, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0520/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0113
dle materiálu ZK-06-2014-55, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0521/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních
památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2014-56, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0522/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina, dle
materiálu ZK-06-2014-57, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0523/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
Dodatek č. 26 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální
péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062014-58, př. 1, * Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Ústavu sociální
péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062014-58, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených
příspěvkových organizací, termín: 1. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0524/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout Městu Třebíč dotaci na podporu projektů v oblasti
seniorské politiky v celkové výši 180 000 Kč z kapitoly Sociální
věci, § 4339 – Ostatní sociální péče, dle materiálu ZK-06-201459, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0525/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím a příspěvkovým organizacím měst, u kterých je výše
do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout dotaci na podporu
projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 589 800 Kč
z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc
rodině a manželství, dle materiálu ZK-06-2014-60, př. 1, schvaluje
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vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-201460, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0526/06/2014/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 2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 2 500 000 Kč dle materiálu
ZK-06-2014-61, př. 1 * vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace
dle materiálu ZK-06-2014-61, př. 2, * vzorový dodatek smlouvy
o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu
ZK-06-2014-61, př. 3, pro všechny poskytovatele sociálních
služeb, kteří mají s krajem uzavřenou smlouvu o poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v oblasti sociálních služeb,
rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši
2 500 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu
ZK-06-2014-61, př. 1.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0527/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 001052.0001
dle materiálu ZK-06-2014-62, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0528/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na
podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní
zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
roku 2014 dle materiálu ZK-06-2014-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: listopad 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0529/06/2014/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-06-2014-64, př. 1,
a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-06-2014-64, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: listopad 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0530/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového
programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního
školství v roce 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK06-2014-65, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK06-2014-65, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: listopad 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0531/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
dodatek č. 12 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední
škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu
ZK-06-2014-66, př. 1, * dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední
odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Jihlava dle materiálu ZK-06-2014-66, př. 2, * dodatek č. 9
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola
Třebíč dle materiálu ZK-06-2014-66, př. 3, * dodatek č. 12 Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína
Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-06-2014-66, př. 4, * dodatek
č. 12 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK06-2014-66, př. 5, * dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel
Velké Meziříčí dle materiálu ZK-06-2014-66, př. 6, * dodatek č. 9
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola,
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
dle materiálu ZK-06-2014-66, př. 7, * dodatek č. 6 Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Gymnázium a Obchodní akademie
Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2014-66, př. 8.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0532/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogickopsychologická poradna Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-062014-67, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0533/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet
projektu Vaříme společně do výše 565 000 Kč s tím, že finance
budou uvolňovány podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0534/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o zápůjčce za účelem realizace projektu Základní
školy speciální a Praktické školy Černovice Uplatňování nových
forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků se středně těžkým,
těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole
speciální dle materiálu ZK-06-2014-69, př. 1, schvaluje rozpočtové
opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve
zvýšení § 3114 – Speciální základní školy, o částku 150 000 Kč
při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
(ÚZ 00302) o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0535/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové
dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních
uměleckých škol dle materiálu ZK-06-2014-70, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0536/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti výpravy
Kraje Vysočina na LODM 2015 dle materiálu ZK-06-2014-71, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 1. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0537/06/2014/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
o zapojení Kraje Vysočina do projektu Evropské literární setkání
mládeže 2015 dle materiálů ZK-06-2014-72, př. 1, a ZK-06-201472, př. 2, * uzavřít smlouvu dle materiálů ZK-06-2014-72, př. 3,
a ZK-06-2014-72, př. 4.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0538/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí hodnoticí zprávu k ZODM 2014 dle materiálu ZK-06-201473, př. 1, a přehled čerpání na zvláštním účtu kraje dle materiálu
ZK-06-2014-73, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0539/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských
zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označené v materiálu ZK06-2014-74, př. 1, kódy 1D, 1A, 1B, 1C, 4A, 4D, 4B, 4C, 4E, 5A,
5B, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6H, 6G, 10A, 10C, 10B, 10D, 10E.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 28. 11. 2014 odeslat příslušnému
správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0540/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
uzavřít s Městem Pacov smlouvu o převzetí vzdělávacích činností
dle materiálu ZK-06-2014-75, př. 1, * zrušit příspěvkovou organizaci
Gymnázium Pacov, IČ: 62540076, se sídlem Hronova 1079, Pacov,
dle materiálu ZK-06-2014-75, př. 4, * uzavřít s Městem Pacov
darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu ZK06-2014-75, př. 3, * uzavřít s Městem Pacov smlouvu o bezúplatném
převodu práv a závazků dle materiálu ZK-06-2014-75, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OM, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0541/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 1 250 000 Kč v roce 2015 Stanici Pavlov,
o. p. s., IČ: 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny
Pavlov v roce 2015 dle smlouvy o poskytnutí dotace (materiál
ZK-06-2014-76 př. 2).
odpovědnost: OŽPZ, termín: do 15. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
Usnesení 0542/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK06-2014-77, př. 1, * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve
výši dle materiálu ZK-06-2014-77, př. 2, bere na vědomí přehled
poskytnutých dotací radou kraje subjektům, na projekt a ve výši
dle materiálu ZK-06-2014-77, př. 3.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0543/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami
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Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014–2020 dle
materiálu ZK-06-2014-78, př. 1, * neposkytnout dotace z kapitoly
Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro
období 2014–2020 dle materiálu ZK-06-2014-78, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0545/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje ukládá
hejtmanovi Kraje Vysočina: - požádat Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR o studii proveditelnosti, týkající se těžby
uranových ložisek v lokalitě Brzkov, - v případě obdržení studie
proveditelnosti, týkající se těžby uranových ložisek v lokalitě
Brzkov, od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zajistit zpracování
analýzy této studie.
odpovědnost: hejtman kraje, termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0544/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2014, 2/2014 a 3/2014,
předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina
dle materiálů ZK-06-2014-79, př. 1, ZK-06-2014-79, př. 2, ZK-062014-79, př. 3.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0546/06/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje doporučuje
Radě Kraje Vysočina zajistit průběžný partnerský dialog zástupců
Kraje Vysočina a dotčených obcí (Brzkov, Polná, Přibyslav,
Věžnice) v oblasti související s ložisky uranu na jejich katastrálních
územích.
odpovědnost: rada kraje, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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