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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
SPOLEHLIVÝ PARTNER STAROSTŮ
Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“),
jak jej známe v dnešní podobě, není již ničím
neznámým pro většinu obyvatel. Jeho budování
se datuje od roku 1993, kdy bylo usnesením
vlády č. 246/1993 schváleno jeho 13 zásad.
Základním právním předpisem pro činnost IZS
je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
o IZS“).
IZS je určen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech
včetně havárií a živelních pohrom. IZS není
instituce, ale systém s nástroji spolupráce a je
součástí rozsáhlého systému pro zajištění vnitřní
bezpečnosti státu. IZS organizuje na úrovni kraje
hejtman kraje.
Na počátku devadesátých let dochází k rozvoji
průmyslu, nových výrobních technologií,
kamionové dopravy, ale je to i období vzniku
přírodních katastrof a jiných mimořádných
událostí. IZS proto vznikl z potřeby každodenní
činnosti záchranářů, a to zejména při složitých
haváriích, nehodách a živelních pohromách, kdy
je potřeba organizovat společnou činnost všech,
kdo mohou svými silami a prostředky, kompetencemi, know-how nebo jinými možnostmi
přispět k provedení záchrany osob, zvířat,
majetku nebo životního prostředí a k likvidaci
škodlivých následků takových událostí. Je to
systém koordinace a spolupráce složek, orgánů
státní správy a územní samosprávy, fyzických
a právnických osob při společném provádění
záchranných a likvidačních prací tak, aby –
stručně řečeno – „nikdo nebyl opomenut, kdo
pomoci může, a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel“. To je zejména v hektické atmosféře při
řešení mimořádných událostí velice nesnadný
úkol, který musí mít svá pravidla a předem určené,
prověřené a nacvičené postupy.
Základními složkami IZS jsou podle § 4, odst.
1, zákona o IZS, Hasičský záchranný sbor
ČR a jednotky požární ochrany, zařazené
do plošného pokrytí území kraje jednotkami
požární ochrany, dále zdravotnická záchranná
služba a Policie ČR. Ty jsou totiž schopny rychle
a nepřetržitě zasahovat a mají v určité formě
zajištěnu plošnou působnost na území celého státu.
Systém pak řeší i plánovitou pomoc takzvaných
ostatních složek IZS. Jedná se například

o komunální havarijní služby, městské policie,
nemocnice, Armádu ČR a občanská sdružení. Celý
systém je sestaven do poplachového plánu IZS
kraje, ve kterém jsou registrovány síly a prostředky
složek IZS a způsob jejich vyrozumění pro případ
povolání a nasazení při mimořádné události. Tento
plán je uložen na Operačním a informačním
středisku HZS kraje (dále jen „KOPIS“)
v Jihlavě. KOPIS zabezpečuje, jak je již z jeho
názvu zřejmé, zejména příjem, vyhodnocování
a sdílení informací o mimořádné události,
nasazení sil a prostředků a jejich koordinaci na
operační úrovni. Při mimořádné události, kdy
starostovi nestačí vlastní síly a prostředky obce
k provedení záchranných a likvidačních prací,
může tyto vyžadovat právě prostřednictvím
KOPIS.
Řízení záchranných a likvidačních prací se
odehrává na třech úrovních:
1. Taktická – na místě zásahu, kde se mimořádná
událost projevuje svými účinky nebo kde se
účinky předpokládají. Zde za koordinovaný
postup složek odpovídá velitel zásahu. Je to
zpravidla hasič, ale může to být i zástupce jiné
základní složky dle charakteru události.
2. Operační – to znamená úroveň operačních
středisek základních složek IZS. Operační
střediska zajišťují obsluhu linek tísňového
volání
• 150 Hasičský záchranný sbor
• 155 Zdravotnická záchranná služba
• 158 Policie České republiky
a jsou pro každého občana místem, kde je
možno přivolat pomoc. Operační a informační
středisko kraje má mezi operačními středisky
IZS koordinační roli. Sem je také směřována
linka tísňového volání 112, určená pro ohlášení
jakékoliv tísně jak občany ČR, tak i občany
cizích zemí z důvodu jazykových schopností
obslužného personálu.
3. Strategická – představuje přímé zapojení
starosty obecního úřadu s rozšířenou působností, hejtmana kraje nebo Ministerstva vnitra
ČR do koordinace záchranných a likvidačních
prací.
Starosta obce s rozšířenou působností i starosta
obce mají nezastupitelné povinnosti i práva
plynoucí se zákona o IZS při přípravě na
mimořádné události a provádění záchranných
a likvidačních prací. Rozhodující část úkolů kraje,
obcí a obcí s rozšířenou působností na úseku IZS
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plní Hasičský záchranný sbor kraje. Poskytuje tak krajům, obcím
a obcím s rozšířenou působností „servis“, aniž by byla zákonná
pravomoc a odpovědnost těchto subjektů dotčena. Starosta obce
s rozšířenou působností jmenuje členy bezpečnostní rady obce
s rozšířenou působností. V této radě je i příslušník hasičského
záchranného sboru. Je totiž důležité, že řadu úkolů, které ukládá
zákon o IZS krajům a obcím s rozšířenou působností, plní HZS
kraje svými příslušnými organizačními články, a to jak při přípravě
na řešení mimořádných událostí, tak i při provádění záchranných
a likvidačních prací.
Územní odbory HZS kraje, které sídlí v bývalých okresních městech,
řídí činnost stanic HZS kraje a jsou podřízeny krajskému ředitelství
HZS kraje. Územní odbor HZS kraje plní úkoly obcí s rozšířenou
působností, které mu ukládá zákon o IZS v příslušném územním
obvodu (okres) přímo nebo prostřednictvím jemu podřízených stanic
HZS kraje. Velitel stanice má rovněž za úkol připravovat a koordinovat záchranné a likvidační práce ve správním území obce s rozšířenou působností a spolupracovat se všemi starosty v uvedeném
správním území, ať již z hlediska přípravy IZS nebo z hlediska práce
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s jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí (odborná příprava atd.).
Integrovaný záchranný systém je spolehlivým partnerem
starostů obcí a občanů samých při řešení mimořádných událostí
v kteroukoliv denní i noční dobu. Jeho akceschopnost je pravidelně prověřována plánovanými součinnostními cvičeními a praxí
běžného života. Činností IZS je naplňováno ústavní právo občana
na pomoc při ohrožení zdraví nebo života. K zajištění informovanosti o organizaci IZS a zajištění bezpečnosti v kraji vydal Kraj
Vysočina informační brožuru s názvem Vysočina – bezpečný
region. Je zveřejněna na webových stránkách kraje na adrese
www.kr-vysocina.cz, konkrétně pod odkazem Vysočina – bezpečný
region.
O řízení IZS na strategické úrovni s využitím krizových štábů
hejtmanem kraje a starostou obce s rozšířenou působností
pojednáme v dalším vydání Zpravodaje.
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131
e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz

GRANTOVÉ PROGRAMY
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 27. 1. 2015 vyhlásilo dvanáct nových grantových programů v rámci
Fondu Vysočiny. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí
a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Informační a komunikační technologie 2015 – 3 200 000 Kč
– program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina
(odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341,
jirakova.k@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 17. 4. 2015
Infrastruktura ICT 2015 – 2 500 000 Kč – program na podporu
rozvoje telekomunikační infrastruktury v Kraji Vysočina
(odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341,
jirakova.k@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 4. 5. 2015
Bezpečná silnice 2015 – 3 700 000 Kč – program na
podporu zvýšení bezpečnosti chodců a dostupnosti dětských
dopravních hřišť v Kraji Vysočina (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Radek Handa, tel.: 564 602 189,
handa.r@kr-vysocina.cz; Ing. Radka Opatová, tel.: 564 602 186,
opatova.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2015
Naše školka 2015 – 3 800 000 Kč – program na podporu
projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče (odbor
regionálního roz voje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543,
hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 11. 3. 2015
Tábory 2015 – 800 000 Kč – program na podporu obnovy
vybavení letních táborů (odbor školství, mládeže a sportu,
Mgr. Ivo Mach, tel.: 564 602 940, mach.i@kr-vysocina.cz;
Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 28. 2. 2015

Jednorázové akce 2015 – 1 200 000 Kč – program na podporu
jednorázových volnočasových a sportovních aktivit (odbor
školství, mládeže a sportu, Mgr. Klára Lysová, tel.: 564 602 939,
lysova.k@kr-vysocina.cz; Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942,
albrechtova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 13. 3. 2015
Sportoviště 2015 – 3 000 000 Kč – program na podporu
výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na
území Kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Ivo
Mach, tel.: 564 602 940, mach.i@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký,
tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 3. 2015
Sportujeme 2015 – 1 800 000 Kč – program na podporu
rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Milan Kastner, tel.: 564 602 971,
kastner.m@kr-vysocina.cz; Kateřina Němcová, tel.: 564 602 935,
nemcova.k@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 8. 3. 2015
Památkově chráněná území 2015 – 1 600 000 Kč – program
na podporu obnovy nepamátkových objektů na území
památkových rezervací a zón (odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296,
panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 6. 3. 2015
Cyklodoprava a cykloturistika 2015 – 1 500 000 Kč –
program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení
bezpečnostní funkce cyklistiky (odbor kultury, památkové
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péče a cestovního ruchu, Ing. Petr Stejskal, tel.: 564 602 354,
stejskal.p@kr-vysocina.cz; Ing. Renata Šimánková, tel.:
564 602 353; simankova.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 27. 3. 2015
Bioodpady 2015 – 1 000 000 Kč – program na podporu předcházení vzniku odpadů a na podporu tvorby uceleného systému
nakládání s bioodpadem (odbor životního prostředí a zemědělství,
Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.
cz; Ing. Milan Křížek, tel.: 564 602 527, krizek.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 16. 2. 2015

Životní prostředí 2015 – 1 800 000 Kč – program na podporu
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (odbor životního
prostředí a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522,
navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Milan Křížek, tel.: 564 602 527,
krizek.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 10. 3. 2015
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.
cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz.

NOVÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE OBCÍ

MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2015
Z důvodu sladění pravidel
národní soutěže o Křišťálovou
popelnici byla pravidla krajské
Hlavní soutěže (vycházející
z d at čt v r tlet n ích v ýka z ů
zasílaných obcemi do společnosti EKO-KOM, a. s., v období
od října 2014 do září 2015)
upravena. Hodnotí se každá
čtvrtletní výtěžnost u komodit
PA P Í R , P L A S T, S K L O
(dohromady barevné a bílé),
N Á P O J OV É K A R T O N Y
a u komodity KOVY pouze to,
zda je obec za dané čtvrtletí
vykáže/nevykáže.
Metodika hodnocení:
1. KOVY
Všechny obce, které
v hod noceném období
vykáží jakékoliv množství

kovů, obdrží nejlepší bodové
pořadí. Všechny obce, jež
v hodnoceném období kovy
nevykáží, obdrží nejhorší
bodové pořadí. Př íklad:
z celkové skupiny 200 obcí,
vykázalo v hodnoceném
čt v r tlet í kov y 110 obcí
= každá taková obec obdrží
1 bod. Každá ze zbylých 90
obcí obdrží 200 bodů.
2. PA P, PL , N K , S K L –
St a noven í pořadí podle
výtěžnosti od nejlepšího po
nejhoršího v daném čtvrtletí
pro každou komoditu zvlášť.
Pokud obec v hodnoceném
období danou komodit u
nevykáže, obdrží pořadí
stejné, jako by byla nejhorší.
Příklad: z celkové skupiny
200 obcí nevykáže 50 papír

– pak ti co vykáží, získají
body dle konkrétní výtěžnosti v pořadí od 1 do 150…
zbylých 50 obcí obdrží každá
bodů 200.
Velikostní kategorie zůstávají
stejné (do 500 oby v.; 500
– 2 000 obyv.; 2 000 – 10 000
obyv. a nad 10 000 obyv.). Kvůli
eliminaci některých nestandardních výkyvů (mimořádné
sběry papíru, vysoké množství
skla v turistických oblastech)
budou získané body v jednotlivých komoditách korigovány
koeficientem v ycházejícím
z průměrné výtěžnosti.
Konečné pořadí určí součet
přidělených bodů. Nejnižší
součet = vítěz.

Doplňkové soutěže budou opět
vztaženy ke zpětnému odběru
elektrozařízení a budou vycházet
z dat společností ASEKOL,
a. s., a ELEKTROWIN, a. s.
Vítězové hlavní soutěže získají
na slav nost n í m v yh lá šen í
o d k r a j e fi n a n č n í d a r y,
doplňkové soutěže sponzorují
společnosti ASEKOL, a. s.,
a ELEKTROWIN, a. s.
Má to smysl.
Třiďte odpad!
 Eva Navrátilová
odbor životního prostředí
a zemědělství
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

VÝSLEDKY ROČNÍHO MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ
V KRAJI VYSOČINA
Kraj Vysočina má k dispozici v pořadí druhý dokument hodnotící
výsledky měření kvality ovzduší, které proběhlo od 1. 10. 2013
do 30. 9. 2014 v rámci řešení projektu Informační systém kvality
ovzduší měření v Kraji Vysočina.
Od 1. října 2012 probíhá na území Kraje Vysočina monitoring
kvality ovzduší, který realizuje na základě zadání Kraje Vysočina
konsorcium Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Envitech
Bohemia, s. r. o., Praha. Po dobu pěti let se budou ve 24 vybraných
lokalitách osm týdnů rovnoměrně rozvržených v roce měřit hodnoty
nejvýznamnějších znečišťujících látek, jako jsou například prašné
částice PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, SO2, VOC, PAU a výběrově
aldehydy a dioxiny. Měřicí kampaně jsou naplánovány tak, aby
reprezentovaly topnou a netopnou sezonu, a každá lokalita má své

specifické poslání zaměřené buď na dopravu, lokální topeniště
nebo průmyslovou zónu.
V současné době jsou výstupem Informačního systému kvality
ovzduší v Kraji Vysočina aktuální informace o znečištění ovzduší
a počasí na jednotlivých lokalitách dostupné veřejnosti na speciální
webové stránce www.ovzdusivysocina.cz.
Dalšími výstupy tohoto projektu jsou roční zprávy a v roce 2017
bude k dispozici závěrečná zpráva hodnotící výsledky pětiletého
měření v širších souvislostech, což znamená, že význam dat bude
vztažený k potencionálním dopadům a vlivům včetně návrhu
konkrétních opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
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Stejně jako v minulém roce je Tabulka lokalit a sledovaných látek:
zpracovatel projektu schopný na
základě požadavku obce zpracovat
PM10;
podrobnou zprávu řešící zatížení
PM2,5;
PCDD/F Zaměření
PAU a VOC
obce znečišťujícími látkami, která Sledované látky
NOx; SO2,
(dioxiny) sledované lokality
může být podkladem pro rozhodování
meteoprvky
samosprávy o rozvojových záměrech
4 vzorky/rok 4 vzorky/rok
kontinuálně
jednotlivých obcí. V minulém roce Měřicí stanoviště
na 12 lokal.
na 2 lokal.
této možnosti využily Okříšky, Bochovice
X
X
X
Lokální topeniště
Bystřice nad Pernštejnem a Třebíč.
Podle předložené zprávy z měření
prováděného od 1. 10. 2013 do 30. 9.
2014 vyplývá, že Kraj Vysočina
patří k nejčistším regionům v České
republice. I v případě látek, se
kterými se ovzduší v ČR potýká
nejv íc e ( p r a š né č á st ic e PM 10
a PM 2,5, benzo(a)pyren), byly na
Vysočině naměřeny poměrně nízké
koncentrace. Vyšší koncentrace
byly měřeny pouze během epizod,
kdy byly nepříznivé rozptylové
podmínky.
Zv ýšené koncentrace prašných
částic byly naměřeny v Pacově,
Lukavci a Bystřici nad Pernštejnem,
Golčově Jeníkově a Kamenici nad
Lipou. Oproti loňskému roku došlo
v pr ůměr u za všechny lokality
k mírnému zlepšení, a to zejména
zásluhou netopné sezony. Topná
s e z o n a byl a t é m ě ř id e nt ick á
s loňskou.

Bystřice n. P.
Golčův Jeníkov
Havlíčkův Brod
Hrotovice
Humpolec
Chotěboř
Jihlava
Kamenice n. L.
Lukavec
Moravské Budějovice
Náměšť n. Osl.
Nové Město na Mor.
Okříšky
Pacov
Pelhřimov
Rozsochy
Světlá n. Sáz.
Telč
Třebíč
Velká Bíteš
Velké Meziříčí
Žďár nad Sáz.
Ždírec nad D.

V případě odběrů vzorků v druhém roce měření byl rozhodující
konkrétní den odběru. Pro tento rok bylo charakteristické, že
zhoršené rozptylové podmínky byly pouze krátkodobě, a tak vyšší
koncentrace naměřily například pouze dvě lokality dva dny po
sobě. Z výsledků vyplývá, že v některých lokalitách by mohlo dojít
k překročení imisního limitu. V souhrnu za celé období 1. 10. 2013
– 30. 9. 2014 vychází nejhůře lokalita Lukavec spolu s Pacovem. V
těchto lokalitách a v Golčově Jeníkově by mohlo dojít k překročení
imisního limitu.
U ostatních sledovaných škodlivin nedocházelo většinou
k překročení dolní meze pro posuzování, natožpak k překročení
imisního limitu. Vyšší koncentrace NO 2 lze nalézt pouze
v lokalitách s nejrušnější dopravou.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

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

Závěrem lze konstatovat, že kvalita ovzduší na Vysočině je dobrá
a k překračování imisních limitů může docházet pouze v případě
dlouhých epizod s nepříznivými rozptylovými podmínkami, a to
pouze na nejzatíženějších lokalitách.
Zpráva z měření probíhajícího na 24 lokalitách Kraje Vysočina
v období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 je zveřejněna na webových
stránkách www.ovzdusivysocina.cz.
 Rostislav Habán
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 514
e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz

VÝŠE POSKYTNUTÝCH NÁHRAD ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VYBRANÝMI

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝMI ŽIVOČICHY V ROCE 2014

V roce 2014 poskytl Krajský
úřad K raje Vysočina podle
zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených

vybranými zvláště chráněnými
ž ivo čichy (d ále je n z á kon
o náhradách škod), náhradu škody
celkem 51 žadatelům v částce

1 596 101,00 Kč. Kromě toho
byla kladně vyřízena i další jedna
žádost o náhradu škody vydrou,
kdy poškozeným subjektem byla

obec. Z důvodu typu žadatele je
odlišný způsob financování, a výše
této poskytnuté náhrady není proto
v uvedených číslech započítána.

číslo 2/2015
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V roce 2014 byly řešeny pouze
škody způsobené vydrou říční.
Škod a z pů sobe ná bobrem
evropským na dřevinách byla
pouze diskutována, poškozený
zatím nepodal žádost.
C el ková v ý š e p o s k y t nut é
náhrady škody byla v roce 2014
za posledních deset let nejnižší,
a to především z toho důvodu, že
od 1. dubna 2013 již není možné
uplatňovat náhrady škody na
rybách způsobených kormoránem velkým, jenž byl vyřazen
ze seznamu zvláště chráněných
druhů (vyhláška č. 395/1992
Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 114/1992

Výše škod ve smyslu zák. č. 115/2000 Sb.
3 500 000
3 000 000
2 500 000
1. pololetí
Pololetí

2 000 000

2. pololetí
Pololetí

1 500 000

celkem

1 000 000
500 000
0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sb., o ochraně přírody a krajiny).
Škody způsobené kormoránem
byly přitom mnohonásobně vyšší
než škody způsobené vydrou.
V níže umístěném grafu je
možné porovnat výše škod
a počty kladně vyřízených
žádostí od roku 2003, a tedy

od doby, kdy oprávněnost na
náhradu škody ve smyslu zákona
o náhradách škod posuzuje
krajský úřad.
Bližší informace k počtu všech
v y plá cených ná h r a d škod
způsobených na rybách vydrou

říční a kormoránem velkým
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2014
a dále postup při vyřizování
žádosti o náhradu škody jsou
k dispozici na adrese http://
www.kr-vysocina.cz ˃ Krajský
úřad ˃ Dokumenty odbor ů
˃ Odbor život ní prost ředí
a zemědělství ˃ Příroda ˃
Náhrada škody chráněnými
živočichy.
 Martina Kratochvílová
odbor život n í ho prost ředí
a zemědělství
telefon: 564 602 503
e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

ZRUŠENÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ:
ANO, ČI NE?
V prosinci loňského roku se ve veřejné správě rozšířila informace
o zrušení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí s platností od 1. ledna 2016.
Jedná se o agendu, kterou krajský úřad zajišťuje v přenesené působnosti vůči obcím a dobrovolným svazkům obcí na území kraje.
Oficiálním impulzem k debatám na toto téma se stalo vnější
připomínkové řízení k návrhu nového zákona o vnitřním řízení
a kontrole ve veřejné správě, kterým má být s účinností k 1. 1. 2016
nahrazen stávající zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. Ve
zrušovacích ustanoveních návrhu nového zákona je mimo jiných
právních předpisů uvedeno, že se ruší také zákon č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí. Zajímavé je, že Ministerstvo financí
v rozsáhlé důvodové zprávě nikde tento fakt nekomentuje ani
nevysvětluje, nemluvě o seriózní analýze, která by měla vyhodnotit
dosavadní přínosy či nedostatky v provádění této agendy státní
správy včetně opatření a návrhů na další postup. Pouze v samotném
závěru důvodové zprávy je konstatováno: „Předpokládá se, že
funkce přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků bude nadále zajištěna kontrolními postupy Nejvyššího
kontrolního úřadu.“
Vzhledem k těmto skutečnostem Kraj Vysočina vyslovil ve svém
stanovisku k návrhu nového zákona nesouhlas se zrušením agendy
přezkoumávání hospodaření s tím, že požaduje, aby nejdříve
proběhla o tomto záměru široká odborná diskuse, byla provedena
analýza všech přínosů a negativ a na závěr předložen návrh, zda,
jak a v jakém rozsahu má být přezkoumání hospodaření nahrazeno.
Následně v lednu tohoto roku byl rozeslán do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

(dále jen „NKÚ“), který výrazně rozšiřuje pravomoci a působnost
této instituce. Ačkoliv to důvodová zpráva opět vůbec nezmiňuje,
lze z ní vyvodit záměr zrušit přezkoumávání hospodaření. Návrh
novely totiž rozšiřuje kompetence NKÚ o kontrolu hospodaření
s veřejnými prostředky kromě jiných právnických osob rovněž
na územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové
organizace.
Na základě našich více než desetiletých zkušeností i aktuálních
diskusí se zdá, že dosud spíše převažují argumenty pro zachování
agendy pravidelného přezkoumávání hospodaření, ať už jde
o přínos dílčích přezkoumání pro včasné zjišťování chyb
a nedostatků v hospodaření obcí nebo preventivní protikorupční
funkci přezkoumání z hlediska ochrany veřejných prostředků,
s nimiž obce hospodaří. Nelze opomenout ani přínos neformální
metodické pomoci kontrolorů poskytované zejména malým obcím
v rámci celého procesu přezkoumání hospodaření.
Každopádně bez ohledu na osud dvou výše zmiňovaných
významných legislativních návrhů je zřejmé, že přezkoumání
hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí bude i za rok 2015
probíhat podle stávajícího zákona č. 420/2004 Sb. To znamená, že
pro obce a jejich dobrovolné svazky platí povinnost podat do 30. 6.
2015 na krajský úřad žádost o provedení přezkoumání hospodaření
za rok 2015 nebo ve stejném termínu oznámit krajskému úřadu
zadání přezkoumání svého hospodaření auditorovi.
 Michal Ňachaj
odbor kontroly
telefon: 564 602 701
e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz
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INFORMACE O DÍLČÍM PŘEZKOUMÁNÍ

HOSPODAŘENÍ OBCÍ A DSO ZA ROK 2014
Ve 2. p ololet í rok u 2014
u s k u t e č n i l K r ajs k ý ú ř a d
Kraje Vysočina první dílčí
přezkou mání hospodaření
obcí a dobrovolných svazků
obcí (dále jen „DSO“) za
rok 2014. Z celkového počtu
704 obcí a 65 DSO v kraji
kontroloři krajského úřadu
přezkoumali hospodaření 397
obcí a 42 DSO. Podle zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření, bylo tato
dílčí přezkoumání povinná pro
všechny DSO a 87 obcí. Více
než 300 obcí si tedy nechalo
přezkoumat své hospodaření
dobrovolně nad rámec zákonné
povinnosti. To dokládá jejich
z á j e m o vč a s n é z ji š t ě n í
případných chyb a nedostatků
v hospodaření tak, aby ještě do
konce účetního období mohly
být napraveny.

Při dílčích přezkoumáních
za rok 2014 nebyly zjištěny
žádné nedostatky v hospodaření
72 % obcí a 86 % DSO. U obcí
s výskytem nedostatků bylo
nejčastěji zjišťováno porušování
účetních předpisů a nedodržování některých povinností
stanovených zákonem o obcích
a zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,
zejména včasné neschvalování
a neprovádění změn rozpočtu.
Chyby a nedostatky zjištěné
při dílčím přezkoumání hospodaření jsou většinou stejné jako
v předchozích letech. Shrnutí
nejčastějších nedostatků za
rok 2013 je k dispozici na
internetových stránkách Kraje
Vysočina v sekci Krajský úřad
> Dokumenty odborů krajského
úřadu > Odbor kontroly.

Pok ud byly v z ápise ch
z dílčích přezkoumání hospodaření uvedeny nějaké chyby
a nedostatky, jsou obce a DSO
povin ny př ijmout opat ření
k jejich odstranění a o jejich
splnění informovat kontrolory
krajského úřadu při konečném
přez kou má n í hospod a řen í
v průběhu 1. pololetí roku 2015.
Na základě výsledků dílčích
přezkoumání hospodaření za
rok 2014 bylo s 13 obcemi
zahájeno správ n í ř ízen í
o uložení pokut za nedodržení
některých povinností stanovených zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Většinou se jednalo
o správní delikt nezveřejnění
návrhu rozpočtu nebo návrhu
závěrečného účtu na úřední
desce a současně v elektronické

podobě umožňující dálkový
přístup, a to nejméně po dobu
15 d n í přede d nem jejich
projednání v zastupitelstvu
obce.
Konečná přezkoumání hospodaření 602 obcí a 42 DSO za
rok 2014 zahájili kontroloři
krajského úřadu v posledním
lednovém týdnu roku 2015.
Tato přezkoumání by měla být
ukončena na začátku června
2015, protože zastupitelstva obcí
musí projednat závěrečný účet
spolu se zprávou o výsledku
přez kou má n í hospod a řen í
za rok 2014 nejpozději do
30. června 2015.
 Michal Ňachaj
odbor kontroly
telefon: 564 602 701
e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Ohlédnutí za vzdělávacími aktivitami realizovanými Krajským úřadem Kraje Vysočina pro obce s pověřeným obecným úřadem,
obce s rozšířenou působností Kraje Vysočina a pro příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina v roce 2014.
Krajský úřad Kraje Vysočina zajišťuje prostřednictvím oddělení řízení lidských zdrojů vzdělávací aktivity, které jsou nabízeny obcím Kraje Vysočina s pověřeným obecným úřadem i obcím
s rozšířenou působností a dále příspěvkovým organizacím, jež
zřizuje Kraj Vysočina.

Tato činnost je obcím i příspěvkovým organizacím poskytována na
základě partnerské pomoci bez nároku na úhradu nákladů.
V průběhu roku 2014 bylo pro obce zajištěno celkem 29 aktivit,
kterých se zúčastnilo celkem 728 účastníků obcí, a 28 aktivit pro
příspěvkové organizace, jichž se zúčastnilo celkem 809 účastníků
příspěvkových organizací.

Výčet účastí na jednotlivých tématech vzdělávání je uveden v následující tabulce:
Název semináře
Veřejné cesty, přístup k informacím, ochrana osobních údajů
Místní poplatky – od vyhlášky k vymáhání včetně stanovisek
veřejného ochránce práv
Kontrolní a sankční činnost v oblasti odpadového hospodářství
a ochrany ovzduší
Aspi pro začátečníky

Praktická práce s ASPI

Zákoník práce

Datum konání

Počet organizací

Počet účastníků

obce

PO

obce

PO

14. 1. 14

13

2

42

2

16. 1. 14

28

x

46

x

28. 1. 14

24

6

59

11

30. 1. 14
19. 2. 14
4. 2. 14
6. 2. 14
4. 3. 14
25. 3. 14

x
x
x
x
x
x

38
19
8
9
8
10

x
x
x
x
x
x

64
34
12
14
15
15

16. 4. 14
6. 2. 14

x
x

9
35

x
x

13
63
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Veřejnosprávní kontroly a nový kontrolní řád

11. 2. 14
14. 2. 14
27. 3. 14
23. 4. 14

7
4
8
6

x
x
x
x

9
5
19
9

x
x
x
x

Účetnictví obcí a PO. Změny v oblasti účetnictví vybraných
účetních jednotek

13. 2. 14

11

40

23

54

27. 2. 14
7. 3. 14

2
4

5
3

5
9

11
5

5. 6. 14

1

3

1

7

4. 3. 14
11. 3. 14

x
x

8
11

x
x

27
14

Diplomatický protokol a společenská etiketa
Úhradová vyhláška + sazebník + grouper
Hodnocení zaměstnanců

26. 3. 14

x

12

x

13

Snížení spotřeby soli pro přípravu pokrmů

13. 3. 14

4

33

5

54

Nový občanský zákoník ve školské praxi

24. 3. 14
20. 3. 14
24. 3. 14
2. 4. 14
9. 4. 14

6
x
x
x
x

31
9
4
4
7

9
x
x
x
x

41
11
7
12
10

25. 3. 14

16

x

28

x

Práce s portálem příspěvkových organizací (pro PO)

Řešení zásahů do významných vodních krajinných prvků
z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny
Správní trestání, tzv. jiné správní delikty (právnických
a podnikajících fyzických osob)
Použití sedimentů z vodních nádrží a toků na pozemcích náležící
do ZPF
Problematika účtování a evidence majetku v příspěvkových
organizacích, inventarizační vyhláška

3. 4. 14

10

1

41

1

10. 4. 14

13

x

25

x

17. 4. 14

7

30

15

44

Evidence obyvatel z pohledu veřejného ochránce práv

15. 5. 14

16

x

33

x

Bezpečný internet, ochrana dat před zneužitím
Spisová a archivní služba

20. 5. 14
27. 5. 14
11. 6. 14
13. 6. 14
16. 6. 14

3
15
x
x
x

10
36
6
6
10

5
27
x
x
x

15
56
8
15
14

17. 6. 14

x

5

x

8

27. 6. 14

x

4

x

8

17. 6. 14

10

32

31

39

3. 7. 14
20. 8. 14
27. 8. 14
19. 9. 14
26. 9. 14
30. 9. 14
6. 10. 14
8. 10. 14
3. 10. 14
7. 10. 14
14. 10. 14
17. 10. 14
3. 11. 14
4. 11. 14
6. 11. 14
13. 11. 14
14. 11. 14

x
x
x
1
0
x
x
x
3
14
3
1
8
8
18
18
8

4
3
6
1
0
1
1
4
0
x
4
1
x
x
x
x
34

x
x
x
1
0
x
x
x
5
22
3
2
37
36
61
27
13

5
6
8
1
0
4
4
10
0
x
5
1
x
x
x
x
43

20. 11. 14

18

x

24

x

27. 11. 14
4. 12. 14

11
7

x
2

32
19
728

x
5
809

Školení EZAK – PO

Vybrané kapitoly z účetnictví se zaměřením na změny roku 2014
Školení EZAK – PO
Práce s portálem příspěvkových organizací (pro PO)
ArcGIS – základní
ArcGIS – pokročilí
Školení pokročilých uživatelů MS Excel 2010 pro zdravotnická
zařízení
ArcGIS – pokročilí, praktická cvičení
Provádění kontrol zařízení ke sběru a výkupu kovů
Bezpečný internet, ochrana dat před zneužitím
Geoportál DMS
Rekodifikace soukromého práva a doprovodné legislativy
Přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb.
Komplexní pozemkové úpravy
Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
Posuzování plánovaných zásahů v různých biotopech v rámci
rozhodovací činnosti ochrany přírody
Zákon o obcích
Veřejná podpora
Celkem

číslo 2/2015

Pro rok 2015 je př ipraven
katalog centralizovaného vzdělávání, který bude obsahovat
témata určená jak pro obce,
tak i pro příspěvkové organizace. Katalog byl na úřady
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a organizace zaslán obvyklým
způsobem, a tedy pro obce do
e-mailových schránek tajemníků, pro příspěvkové organizace zavěšením na Portálu
příspěvkových organizací.

Více informací:
Ivana Hanáková Kosourová
telefon: 564 602 107
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz

Jana Činčárová
telefon: 564 602 151
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

Novinky ve Sbírce zákonů
Myslivost
V částce 142/2014 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2014 byl pod
č. 357 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015.
Plán odpadového hospodářství
V částce 141/2014 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2014 bylo
pod č. 352 publikováno nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Dávky ZTP
V částce 131/2014 Sbírky zákonů vydané dne 29. 12. 2014 byl pod
č. 329 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015 (část dnem vyhlášení).
Odpadová vyhláška
V částce 128/2014 Sbírky zákonů vydané dne 19. 12. 2014 byla
pod č. 321 publikována vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění
odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Platy ve veřejné správě
V částce 123/2014 Sbírky zákonů vydané dne 18. 12. 2014 bylo pod
č. 303 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.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
DPH
V částce 143/2014 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2014 byl pod
č. 360 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015 (část 1. 1. 2016, část 31.
12. 2014).
Dávky ZTP
V částce 132/2014 Sbírky zákonů vydané dne 29. 12. 2014 byla pod
č. 337 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 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Ceny
V částce 142/2014 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2014 byl pod
č. 353 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon nabývá účinnosti dnem 15. 1. 2015.
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
V částce 142/2014 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2014 byl pod
č. 354 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 15. 1. 2015.
Doklady o vzdělání
V částce 2/2015 Sbírky zákonů vydané dne 7. 1. 2015 byla pod č. 3
publikována vyhláška o některých dokladech o vzdělání.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Celníci a duševní vlastnictví
V částce 142/2014 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2014 byl pod
č. 355 publikován zákon, o působnosti orgánů Celní správy České
republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Veřejné zdravotní pojištění
V částce 1/2015 Sbírky zákonů vydané dne 6. 1. 2015 byl pod č. 1
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Spotřební daně
V částce 131/2014 Sbírky zákonů vydané dne 29. 12. 2014 byl
pod č. 331 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003
Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015 (část 31. 12. 2014).
Účetnictví
V částce 119/2014 Sbírky zákonů vydané dne 16. 12. 2014 byla pod
č. 293 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
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Účetnictví
V částce 119/2014 Sbírky zákonů vydané dne 16. 12. 2014 byla pod
č. 294 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud
účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Ceny pozemků
V částce 120/2014 Sbírky zákonů vydané dne 18. 12. 2014 byla pod
č. 298 publikována vyhláška o stanovení seznamu katastrálních
území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Účetní záznamy
V částce 122/2014 Sbírky zákonů vydané dne 18. 12. 2014 byla pod
č. 300 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009
Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních
informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Účetnictví
V částce 122/2014 Sbírky zákonů vydané dne 18. 12. 2014 byla pod
č. 301 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění
vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Konsolidační vyhláška
V částce 125/2014 Sbírky zákonů vydané dne 18. 12. 2014 byla
pod č. 312 publikována vyhláška o podmínkách sestavení účetních
výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Kybernetická bezpečnost
V částce 127/2014 Sbírky zákonů vydané dne 19. 12. 2014 byla pod
č. 316 publikována vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o
stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti

(vyhláška o kybernetické bezpečnosti).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Stravné a PHM
V částce 130/2014 Sbírky zákonů vydané dne 23. 12. 2014 byla pod
č. 328 publikována vyhláška o změně sazby základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Vidimace a legalizace
V částce 139/2014 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2014 byla pod
č. 346 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006
Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Kontaktní místa veřejné správy
V částce 139/2014 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2014 byla pod
č. 347 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009
Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou
kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech
veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Rozpočtová skladba
V částce 144/2014 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2014 byla pod
č. 362 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002
Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015 (část 1. 1. 2016).
Evidence obyvatel
V částce 4/2015 Sbírky zákonů vydané dne 9. 1. 2015 byla pod č. 5
publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. 1. 2015.
Seznam zboží s regulovanými cenami
V částce 119/2014 Sbírky zákonů vydané dne 16. 12. 2014 bylo pod
č. 296 publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru
MF č. 01/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými
cenami.
Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2014 ze dne
27. listopadu 2014 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
 Miroslav Magrot
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

JEZDIT PŘIPOUTANÝ JE DŮLEŽITÉ
Jednou z priorit, na kterou
se sou st řeďují policisté
na Vysočině, je bezpečnost
v silničním provozu. Ke snížení
tragických následků dopravních
nehod mohou přispět i osoby
jedoucí ve vozidlech, a to tím, že

budou věnovat větší pozornost
používání zádržných systémů.
Pro zvýšení bezpečnosti všech
osob přepravovaných ve vozidle
je nezbytně nutné, aby používaly
zádržné systémy. Člověk, který
je řádně připoutaný bezpeč-

nostním pásem, má šestkrát
větší šanci při dopravní nehodě
přežít než osoba, jež je nepřipoutaná.
Pokud se osoba ve vozidle
nepř ipoutá a automobil

při r ychlosti 50 kilometr ů
v hodině narazí do překážky,
nejčastěji do jiného vozidla,
znamená to pro člověka volný
pád ze třetího poschodí, a tedy
př ibl i ž ně z de set i met r ů.
Při r ychlosti 70 kilometr ů
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v hodině odpovídá vliv nárazu
na osádku vozidla volnému
pádu ze šestého poschodí.
Každý nepřipoutaný člověk
představuje také velké riziko
pro ostat ní spolujezdce ve
vozidle, a to i pokud jsou oni
sami připoutaní. Podstatné je
také myslet na to, že airbag plní
svou funkci pouze v kombinaci
s bezpečnostním pásem a pro
nepřipoutaného se může stát
smrtícím nástrojem.

ZPRAVODAJ
Nelze podceňovat ani krátké jízdy,
v žádném případě nejsou bezpečnější. I při těchto cestách může
dojít k vážné dopravní nehodě.
Důležité je se připoutat správně.
Bezpečnostní pás nesmí vést přes
krk, ale vždy přes klíční kost. Pod
pásem by neměly být tvrdé a ostré
předměty jako propisky, mobilní
telefony apod., které mohou při
dopravní nehodě jejich majitele
vážně poranit. Autosedačka
musí být plně funkční a pro dítě

bezpečná, pohodlná a příjemná.
Nesmí být pro dítě příliš malá.
U starších dětí nesmí vést pásy
přes břicho a krk. Podsedák dítě
vyzvedne tak, aby mohlo správně
použít bezpečnostní pásy, jež by
měly vést přes pánev a rameno.
Velmi nebezpečné je mít dítě
při jízdě na klíně nebo zajištěné
bezpečnostním pásem spolu
s dospělou osobou.
Na používání zádržných systémů
si stačí pouze zvyknout. Po
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nějakém čase je člověku, který
je zvyklý používat bezpečnostní
pásy, jízda bez nich již nepříjemná.
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. 7/2014 konaného dne 17. 12. 2014
Usnesení 0547/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0548/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
Ing. Františka Bradáče a Jana Slámečku ověřovateli zápisu ze
zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2014.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0549/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 2, zdržel se 0.
Usnesení 0550/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0551/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje
Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-07-2014-04, př. 1, schvaluje
* Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 dle
materiálu ZK-07-2014-04, př. 2 * Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci
Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2015 dle
materiálu ZK-07-2014-04, př. 3, vyhlašuje Výzvu k předkládání
žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu
ZK-07-2014-04, př. 4.
odpovědnost: OSH, termín: do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0552/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
návrhy termínů jednání na rok 2015 dle materiálu ZK-07-2014-06.
odpovědnost: OSH, termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0553/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
odměny pro členy řídicích výborů grantových programů Fondu
Vysočiny za období 1. 6. 2014 – 30. 11. 2014 dle materiálu ZK-072014-07, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín:
16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0554/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva
kraje za období 1. 6. 2014 – 30. 11. 2014 dle materiálu ZK-07-201408, př. 1 * odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí
rady kraje za období 1. 6. 2014 – 30. 11. 2014 dle materiálu ZK-072014-08, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín:
16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0555/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje
výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována
jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním
nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu
ZK-07-2014-09.
odpovědnost: OSH, OE, termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0556/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace, na které se vztahují podmínky veřejné podpory,
z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu ZK-07-2014-10, př. 1, na
základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-07-2014-10, př. 2 *
poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu ZK-072014-10, př. 3, na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-072014-10, př. 4 * svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování
o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu ZK-072014-10.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0557/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů na pořízení vybavení
rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně
pracoviště hemodialýzy interního oddělení dle materiálu ZK-072014-11, př. 6, schvaluje * převod finančních prostředků ve výši
8 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na
kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, za účelem
poskytnutí zápůjčky ve výši 8 000 000 Kč s určením pro Nemocnici
Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ke krytí výdajů na pořízení
vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie
včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení * rozpočtové
opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní
nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované
rezervy, o částku 8 200 000 Kč při současném zvýšení položky
6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
o stejnou částku 8 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov,
příspěvkovou organizaci * zvýšení závazného ukazatele Investiční
dotace o 8 200 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové
organizace, ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného
oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště
hemodialýzy interního oddělení.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel
Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0558/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky dle materiálu ZK-07-201412, př. 1, pověřuje hejtmana Kraje Vysočina rozhodnout o změnách
odůvodnění významné veřejné zakázky, bude-li to nezbytné
v souvislosti s výsledky připomínkového řízení řídicího orgánu
k zadávací dokumentaci, změnou nesmí dojít ke změně hlavního
předmětu a účelu veřejné zakázky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0559/07/2014/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 50 716 501,20 Kč
v souvislosti s vrácením 1. části půjčky poskytnuté Nemocnici
Jihlava, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu
Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního
onkologického centra Nemocnice Jihlava a převedení této částky do
Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 – Změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0560/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje –
Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015 v celkové výši a členění dle
materiálu ZK-07-2014-13, př. 1 – Rozpočet kraje 2015, - závazné
ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy
v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové
organizace na rok 2015 materiálu ZK-07-2014-13, př. 1 (Rozpočet
kraje 2015, část D), - zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských
projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2014 do rozpočtu kraje
na rok 2015, kapitoly Evropské projekty, rozhoduje poskytnout
účelové dotace organizacím, jež jsou obsaženy v části Seznam
transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem
kraje materiálu ZK-07-2014-13, př. 1 (Rozpočet kraje 2015, část
E), svěřuje radě kraje provádění: - všech rozpočtových opatření
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týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů,
popřípadě z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných
institucí a jejich použití ke stanovenému účelu, - rozpočtových
opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech
evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace
projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu
s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina, - všech rozpočtových opatření
souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází: a) ke
změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního
fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým
organizacím, a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části
rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu
formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice, b) ke
zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o: - příjmy z prodeje
movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy,
- příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje
obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní
smlouvy, - příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve
vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě
smlouvy o nájmu a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje
ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze
zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný
dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný
nebo investiční rozvoj, c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se
snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu,
d) ke změně rozpočtu kraje, kdy: - dočasný nedostatek finančních
zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je
nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu
kraje podle § 34, odst. 1, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc
poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele, - úprav
závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných
krajem,- všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis.
Kč v jednotlivých případech. Předmětem svěření nejsou rozpočtová
opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole
Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 3, zdrželo se 9.
Usnesení 0561/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
schválit Odůvodnění veřejné zakázky II/150 Babice–Okrouhlice
v rozsahu materiálu ZK-07-2014-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0562/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky pro Krajskou správu
a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu
ZK-07-2014-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0563/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
zrušit usnesení 0430/05/2014/ZK o uzavření smlouvy o společném
postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Moravské
Budějovice * uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi
Krajem Vysočina, Městem Moravské Budějovice a VODOVODY
A KANALIZACE dle materiálu ZK-07-2014-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0564/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a Městem Velká Bíteš dle materiálu ZK-07-2014-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0565/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se
změnou č. 1 smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF projektu
II/408 Jemnice – Dobrá Voda dle materiálu ZK-07-2014-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0566/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1204 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-19,
př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0567/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2015:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 290 003 000
Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti
a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km, - ve veřejné drážní
osobní dopravě maximálně do 300 000 000 Kč prokazatelných ztrát
spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje
Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0568/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků par.
č. 760/1, par. č. 760/4 a par. č. 837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky
mezi Krajem Vysočina a Obcí Horní Dubenky.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0569/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví
Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-07-2014-22, př. 1,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0570/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky par. č. 783/3 o výměře 147 m2, par. č. 793/8
o výměře 46 m2, par. č. 793/9 o výměře 29 m2, díl „b“, díl „d“, díl „i“
a díl „l“ zaměřené geometrickým plánem č. 143-75/2014 z pozemků
par. č. 783/1 a 793/1 v k. ú. a obci Rybné z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Obce Rybné * nabýt úplatně pozemky od
vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní
smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu
ZK-07-2014-23, př. 1, za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0571/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1370/9 o výměře 147 m 2 oddělený
geometrickým plánem č. 980-32/2014 z pozemku par. č. 1370/1
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v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Městyse Měřín, schvaluje dodatek č. 1197 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-07-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0572/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2014-25,
př. 1, v k. ú. Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Městyse Batelov * nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-06-2014-25, př. 2, v k. ú. Batelov z vlastnictví Městyse Batelov
do vlastnictví Kraje Vysočina * převést darem osvětlení přechodu
pro chodce v hodnotě 98 174,10 Kč situovaného na pozemcích
par. č. 1099 a par. č. 2374/1 v k. ú. Batelov z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Městyse Batelov, schvaluje * dodatek
č. 1198 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-25, př. 3 *
dodatek č. 1199 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-25,
př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0573/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 250/5 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 159 m 2 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r. o., se sídlem
Nové Město na Moravě, Maršovice 87, PSČ 592 31, IČ: 26259044,
za kupní cenu 55 650 Kč, schvaluje dodatek č. 1200 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2014-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0574/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3187/3 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 60 m 2, par. č. 3187/4 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 264 m 2, par. č. 3187/5 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 502 m2 a par. č. 3187/6 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 173 m 2, oddělené GP č. 622-564/2014 z pozemku par.
č. 3187/1 v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Obce Dolní Město, schvaluje dodatek č. 1201 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK07-2014-27, př. 1
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0575/07/2014/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 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0576/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 578/2 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 864 m 2 oddělený GP č. 204-7996/2010 z pozemku par.
č. 578 v k. ú. Nárameč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Nárameč, schvaluje dodatek č. 1203 Zřizovací listiny Krajské
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správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-07-2014-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0577/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Chotěboře
smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod silnice III/34523
a pozemku par. č. 2176/1 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře
6 245 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Obce Nová Ves u Chotěboře.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. dubna 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0578/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného
a oprávněným hospodařit s majetkem státu – Povodím Vltavy, s. p.,
se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, na straně budoucího
povinného, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle
materiálu ZK-07-2014-31, př. 1, pro stavební akci II/150 Havlíčkův
Brod – most ev. č. 150-025.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0579/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 96/37 – ostatní plocha, silnice, o výměře
651 m 2 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř z vlastnictví České republiky
a práva hospodaření s majetkem státu pro Zemědělský podnik
Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11,
163 00 Praha-Řepy, IČ: 13642090, do vlastnictví Kraje Vysočina za
kupní cenu 19 630 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého
posudku ve výši 1 210 Kč včetně DPH a úhradu daně z nabytí
nemovité věci ve výši 788 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0580/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 1974/1 zastavěná plocha
o výměře 1 615 m 2, jehož součástí je stavba Pacov, č. p. 1079, objekt
občanské vybavenosti, v k. ú. Pacov a obci Pacov, včetně součástí
a příslušenství, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města
Pacov v souvislosti s převodem vzdělávací činnosti ke Gymnáziu
Pacov, Hronova 1079.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0581/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 2983 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 2 185 m 2, v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, za
kupní cenu 354 000 Kč, dle smlouvy materiálu ZK-07-2014-34, př. 1,
z vlastnictví Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15
Praha, IČ: 70994226, do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0582/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 24 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby
Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-072014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0583/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 21 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0584/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0585/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0479/07/2008/ZK ze dne 17. 12. 2008 tak, že
materiál ZK-07-2008-45, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-072014-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0586/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0463/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 tak, že
materiál ZK-06-2009-47, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-072014-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0587/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0197/03/2009/ZK ze dne 12. 5. 2009 tak, že materiál
ZK-03-2009-43, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-07-2014-40,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0588/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0081/02/2008/ZK ze dne 25. 3. 2008 tak, že
materiál ZK-02-2008-27upr1, př. 1upr1, se nahrazuje materiálem
ZK-07-2014-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0589/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
změnit usnesení 0282/04/2010/ZK ve znění usnesení 0408/05/2012/
ZK tak, že materiál ZK-05-2012-31, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-07-2014-42, př. 1, a materiál ZK-04-2010-49, př. 2, se nahrazuje
materiálem ZK-07-2014-42, př. 2 * nabýt úplatně pozemky v rozsahu
dle materiálů ZK-07-2014-42, př. 3, a ZK-07-2014-42, př. 4, a za
dohodnutou cenu 50 Kč/m 2 od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupních smluv * v případech, kdy
se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálů
ZK-07-2014-42, př. 3, a ZK-07-2014-42, př. 4, dohodou, postupovat
pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně
prospěšné stavby II/128 Lukavec – obchvat dle zákona č. 184/2006
Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a podat příslušnému
vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0590/07/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
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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 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0591/07/2014/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 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0592/07/2014/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. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0593/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1205 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-46,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0594/07/2014/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. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0595/07/2014/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. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0596/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/351
Třebíč – křižovatka s II/399 v rozsahu, způsobem, za podmínek
a ceny dle materiálu ZK-07-2014-49, př. 1, od vlastníků vedených
v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0597/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1207 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2014-50,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0598/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky zastavěné
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stavbou II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice od vlastníků vedených
ke dni uzavření kupní smlouvy v katastru nemovitostí v rozsahu
de materiálu ZK-07-2014-51, př. 1, za dohodnutou kupní cenu
123 Kč/m 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0599/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky zastavěné
silnicí II/353 D1 Rytířsko–Jamné, 2. stavba, od vlastníků vedených
ke dni uzavření kupní smlouvy v katastru nemovitostí v rozsahu
dle materiálu ZK-07-2014-52, př. 1, za dohodnutou kupní cenu
50 Kč/m 2 * nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 130/6,
ostatní plocha, o výměře 1 m 2 oddělený geometrickým plánem
č. 62-40/2013 z pozemku par. č. 130/2 v k. ú. Rytířsko z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní
pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0600/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky od vlastníků
vedených ke dni uzavření kupní smlouvy v katastru nemovitostí
v rozsahu dle materiálu ZK-07-2014-53, př. 1, za dohodnutou
kupní cenu 40 Kč/m 2 * nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem
pozemky od Obce Znětínek v rozsahu dle materiálu ZK-07-201453, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0601/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* odstoupit od kupní smlouvy uzavřené dne 29. 9. 2014 mezi
prodávajícím Krajem Vysočina a kupujícím, společností Jacques
Lemans CZ, s. r. o., se sídlem Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00
Praha 1, IČ: 28345991 * úplatně převést nemovitosti bývalého areálu
Sanatoria Buchtův kopec v rozsahu materiálu ZK-07-2014-79, př.
2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Daňkovice a v k. ú.
Sněžné na Moravě a obci Sněžné, za kupní cenu 35 020 000 Kč
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti FINANCE
BUDOUCNOSTI HOLDING, SE se sídlem Gajdošova 4392/7,
Židenice, 615 00 Brno, IČ: 02028611, dle kupní smlouvy dle
materiálu ZK-07-2014-79, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0602/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na podporu naplňování a propagace principů Místní agendy 21
a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2014-54, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0603/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových
dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny dle materiálu ZK-07-2014-55, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0604/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK
ROKU dle materiálu ZK-07-2014-56, př. 1, vyhlašuje soutěž o cenu
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Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2014 dle materiálu
ZK-07-2014-56, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0605/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU
2014–2020 uvedené v materiálu ZK-07-2014-57, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0606/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zpracovanou aktualizaci Programové části Programu rozvoje Kraje
Vysočina dle materiálu ZK-07-2014-58, př. 1, ukládá Radě Kraje
Vysočina předložit Zastupitelstvu Kraje Vysočina finální verzi
Programu rozvoje Kraje Vysočina včetně vyhodnocení vlivu na
životní prostředí nejpozději do 30. dubna 2015.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0607/07/2014/ZK – Zastupitelstvu kraje rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši a za podmínek uvedených v materiálu
ZK-07-2014-59, př. 3, Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v.
i., se sídlem Květná 170/8, 60365 Brno – Pisárky, IČ: 68081766,
schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
spočívající ve zvýšení § 3792 – Ekologická výchova a osvěta
o částku 1 320 000 Kč při současném snížení § 2141 – Vnitřní
obchod o částku 1 320 000 Kč.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0608/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového
programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 – 2. etapa
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu ZK-07-2014-60,
př. 2, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizují obce, dle tabulky 2 materiálu ZK-07-201460, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0609/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu
na rok 2014 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-07-2014-61, př. 1,
a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-07-2014-61, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0610/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu
dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického
vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014 Vyšší odborné škole
a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou ve výši 99 151 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0611/07/2014/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-072014-63, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-07-201463, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0612/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít grantovou smlouvu číslo: 2014-1-CZ01-KA201-001986 pro
zajištění realizace mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région
Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně dle materiálu
ZK-07-2014-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0613/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3211 – Činnost vysokých škol, o částku
1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 1 000 000 Kč, rozhoduje
poskytnout dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ: 71226401,
dle materiálu ZK-07-2014-65, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0614/07/2014/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 618 949,31 Kč v souvislosti
s vratkou první splátky půjčky poskytnuté na předfinancování
projektu Propagace turistické nabídky kraje Vysočina v ČR
v letech 2014–2015 a převedení této částky do Fondu strategických
rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0615/07/2014/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 401 933,80 Kč v souvislosti
s poslední splátkou půjčky poskytnuté Vysočina Tourism,
příspěvkové organizace, na předfinancování projektu Prezentace
turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této
částky do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: OK PPCR, OE, ředitel Vysočiny Tourism,
příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0616/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina
na období 2014–2020 dle materiálu ZK-07-2014-68, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0617/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
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kraje na rok 2014 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 914 574,96 Kč v souvislosti
s poslední splátkou půjčky poskytnuté Vysočina Tourism,
příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu Marketing
turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této
částky do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové
organizace, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0618/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout Městu Pelhřimov dotaci na podporu projektů v oblasti
seniorské politiky v celkové výši 45 000 Kč z kapitoly Sociální věci,
§ 4339 – Ostatní sociální péče, dle materiálu ZK-07-2014-70, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0619/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje
poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb
v celkové výši 13 204 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok
2015, kapitoly Sociální věci, dle materiálů ZK-07-2014-71, př. 1,
ZK-07-2014-71, př. 2, a ZK-07-2014-71, př. 3, schvaluje vzorovou
smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2014-71, př. 4.
odpovědnost: OSV, termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0620/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Podporujeme
prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014 městům a obcím, na
projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2014-72, př. 1, na základě
vzorové smlouvy dle materiálu ZK-07-2014-72, př. 3 * neposkytnout
dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou
a seniorskou politiku obcí 2014 městům, na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-07-2014-72, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0621/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o způsobu proplácení faktur dle materiál ZK-07-2014-73
v projektech Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP
Křižanov I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP
Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III., schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů pro účely hrazení faktur na stavební práce a další
výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský dozor a nákup
vybavení) ve výši 30 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0622/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu
ZK-07-2014-80, př. 1 * vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace
dle materiálu ZK-07-2014-80, př. 2, rozhoduje poskytnout dotaci
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z kapitoly Sociální věci v celkové výši 536 000 Kč pro poskytovatele
sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2014-80, př. 1.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0623/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních
příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015–2021 dle
materiálu ZK-07-2014-74, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0624/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout 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-07-2014-75, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0625/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014–2020
dle materiálu ZK-07-2014-76, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0626/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-07-201477, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0627/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán
činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
na rok 2015 dle materiálu ZK-07-2014-81, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výbor u regionálního rozvoje
Zastupitelstva Kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0628/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-072014-82, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0629/07/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán
činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok
2015 dle materiálu ZK-07-2014-83, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

