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KRAJ VYSOČINA
OSLAVIL PATNÁCTÉ NAROZENINY
Kraj Vysočina oslavil 12. září 2015 patnácté
výročí svého založení. V areálu letního kina
Heulos v Jihlavě připravil celodenní program
zaměřený na rodiny s dětmi, v jehož rámci na
dvou podiích vystoupilo více než pět stovek
účinkujících nejen z Vysočiny, ale i z partnerských
zahraničních regionů. „Kraji je letos patnáct let,
dostal symbolický občanský průkaz a zasloužil
si velkou oslavu. Mezi téměř čtyřmi tisíci
návštěvníků jsem viděl spokojené, usměvavé
a přátelské lidi. Jsem rád, že se oslavy setkaly s tak
velkým ohlasem,“ řekl hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek.
P r og r a m K r aje Vy s o č i n a k p a t n á c t ý m
narozeninám byl postaven jako skládačka toho
nejlepšího, co region nabízí nebo Kraj Vysočina
podporuje. Samostatná scéna s průvodcem
Milanem Řezníčkem patřila především náctiletým.
Celkem patnáct vystoupení nastudovaných
především hosty z regionálních základních
uměleckých škol zvedlo diváky z ochozů,
o něco blíže ze zvědavosti přišli přihlížející při
ukázkách práce cvičených armádních psů, potlesk
doprovázel představení Autopohádek v podání

herců krajského Horáckého divadla Jihlava
a vystoupení tanečních a sportovních klubů.
O program na velké scéně moderovaný Terezou
Stýblovou se postarali především soubory a hosté
z partnerských regionů. Rozmanitost zahraničního
folkloru střídala originalita hudebních vystoupení
s net radičním nást rojov ý m doprovodem.
„Francouzský region zastupovala zpěvačka
a hudebnice Mila Marina, která kromě zpěvu zaujala
také improvizací na harfu. Početné zastoupení
souborů si připsal také Nitranský samosprávný
kraj, Bělorusko a Zakarpatská oblast Ukrajiny,“
informoval za organizátory Zbyněk Čech. Návštěvu
přátel z partnerských regionů doprovázela také
prezentace typických regionálních produktů –
Dolní Rakousko představilo například bylinné
krémy a vynikající krajové pečivo, francouzský
Champagne-Ardenne nechával ochutnat vyhlášené
regionální šampaňské a ukrajinští kuchaři nabízeli
speciality teplé kuchyně. Sladké palačinky s českou
kávou podávala Kavárna Pohodička z Náměště nad
Oslavou a pravé vysočinské bramboráky se pekly
ve stánku Ústavu sociální péče Lidmaň.
Na hlavní scéně se během sedmihodinového
programu vystřídaly soubor y Vysočinka,
Podjavoř ičan, spor tovci předvedli umění
teakwondo i judo, tleskalo se exhibici freestyle
fotbalu, extrémnímu motokrosu, aerobiku, ale
i sehraným tanečníkům skupiny Hotch Potch,
mažoretkám z Batelova nebo vystoupení samby
a synchronizovaného bruslení. Pomyslnou tečkou
za programem byl koncert skupiny Zatrestband
Petra Píši a ohňová show.
Oslavy patnácti let kraje proběhly díky spolupráci
desítek partnerů, kteří dobrovolně zajistili
(pokračování na str. 2)
i doprovodný program.

SETKÁNÍ STAROSTŮ S RADOU KRAJE VYSOČINA
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek si
dovoluje všechny starosty měst, městysů a obcí,
zastupitele, poslance a senátory Kraje Vysočina
pozvat na pracovní setkání, které se bude
konat v pondělí 12. října 2015 od 14.00 hodin
v Kulturním sále Areálu hradu a zámku v Polné.

- Informace jednotlivých resortních členů
rady kraje ve vztahu k městům, městysům
a obcím (členové Rady Kraje Vysočina)
- Informace poslanců a senátorů
- Diskuse, různé
16.00–18.00 hod.: Neformální diskuse

Program:
13.00–14.00 hod.: Registrace účastníků
14.00–16.00 hod.:
- Zahájení, uvítání – hejtman Kraje Vysočina,
starosta města Polná

Účast prosím potvrďte
Kateřině Svobodové, odbor sekretariátu
hejtmana, Krajský úřad Kraje Vysočina,
tel.: 564 602 152, 724 650 156,
e-mail: svobodova.k@kr-vysocina.cz

POZVÁNÍ
zve na veřejné projednání

PLÁNU
ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
KRAJE VYSOČINA
PRO OBDOBÍ
2016 AŽ 2025
A POSOUZENÍ JEJÍCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ (SEA)
21. října 2015, 15.00 hodin
sídlo Kraje Vysočina
Kongresový sál
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Více informací
na www.kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Ondřej Rázl
telefon: 564 602 308
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ
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(pokračování ze str. 1)

Velký prostor v rámci oslav byl věnován lesní pedagogice
a rybářství, ukázkám práce armády a vojenské policie a tréninku
bojových umění. Společnost EKO-KOM přivezla do Jihlavy
obrovská nafukovací skákadla a připravila řadu soutěží i kvízů.

To byly oslavy patnácti let Kraje Vysočina – kraje, který je dobrou
adresou pro více než půl milionu obyvatel.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 564 602 328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

NOVÁ METODIKA MŽP K ZÁKONU
O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
Ve Věst n í k u Mi n isterst va
životního prostředí, vydaném
v částce 7 (červenec–srpen
2015), vyšel Společný metodický
pokyn odboru obecné ochrany
přírody a krajiny, odboru legislativního a odboru finančních
a d o b r ovol n ýc h n á s t r oj ů
k aplikaci ustanovení § 9, odst. 2,
písm. a) bod 2., a ustanovení
bodu 2. části D přílohy zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu,
ve znění zákona č. 41/2015 Sb.
Obsah:
1. Aplikace ustanovení § 9,
odst. 2 písm. a), bod 2. zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně
z e m ě d ěl s ké h o p ů d n í h o
fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon
o ochraně ZPF“)
2 Aplikace ustanovení bodu
2. části D přílohy zákona
o ochraně ZPF
V pr vé m v ýše uve de né m
případě zákon o ochraně ZPF
stanovuje výjimku, kdy není
třeba souhlasu k odnětí půdy

ze ZPF, pokud jde o stavbu pro
bydlení nebo veřejně prospěšnou
stavbu, umísťovanou v proluce
do 0,5 hektaru v zastavěném
území. Metodika upřesňuje,
co je to to proluka a zastavěné
území (odkaz na stavební zákon
a územní plán) a co je to stavba
pro bydlení a veřejně prospěšná
stavba. Zároveň výslovně uvádí,
že pro možné uplatnění výše
uvedené výjimky ze zákona
o ochraně ZPF musí být splněna
všechna tři kritéria zároveň (to
znamená, že stavba pro bydlení
nebo veřejně prospěšná stavba
bude umístěna v zastavěném
území v proluce do 0,5 hektaru).
Ve druhém výše uvedeném
případě je řešeno poskytování
podpor v souvislosti s novelizací
zákona o och raně ZPF od
1. dubna 2015 a v souvislosti se
směrnicemi a nařízeními EU.
Zákon o ochraně ZPF umožňuje
od 1. 4. 2015 snížení odvodů za
odnětí půdy (přesněji řečeno –
nepoužití ekologické váhy vlivu
při výpočtu odvodů) pro stavby:
- pro v ý robu , p o p ř íp a d ě
skladování související s touto

výrobou, umísťované na
plochách výroby a skladování
určených k tomuto účelu
zásadami územního rozvoje
nebo vydaným územním
plá ne m s chvá le ný m do
31. prosince 2014
- pro v ý robu , p o p ř íp a d ě
sk la dová n í, souv isející
s touto výrobou, umísťované na
plochách určených k podpoře
vyváženého a dynamického
hospodářského rozvoje státu,
které podle zákona o investičních pobídkách schvaluje na
návrh Ministerstva průmyslu
a obchodu vláda
Uvedené možné snížení odvodů
(nepoužití ekologické váhy
vl iv u ve v y jm e n ov a nýc h
případech) je podporou a její
použití je metodikou upřesněno
tak, aby bylo v souladu s legislativou Evropské unie (zejména
s článkem 14 a 17 Nařízení
k o m i s e / E U/ č 651/ 2 014
/GBER/, které bylo vydáno pod
číslem L 187/38 CS v Úředním
věstníku Evropské unie dne
26. 6. 2014, a Nařízení komise

/EU/ č. 1407/2013 vydané dne
18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na
podporu de minimis).
Musí být zajištěno, aby celkový
součet poskytovaných podpor
(vč e t n ě p o d p o r y, p o s k ytované dle zákona o ochraně
ZPF) nepřekročil stanovenou
hranici. Proto budou žadatelé
o posky t nutí této podpor y
dokládat další údaje k žádosti
o souhlas odnětí půdy ze ZPF.
Metodik u MŽP zveřejňuje
Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor život n í ho prost ředí
a zemědělství, na internetu
v dokumentech odboru životního
prostředí a zemědělství:
http://www.k r-vysocina.cz/
nova-metodika-mzp-k-zakonuo - o ch r a ne -z e me del skeho pud niho-fondu /d- 4068442/
p1=4955.
 Jaroslav Gottfried,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
telefon: 564 602 510,
e-mail: gottfried.j@kr-vysocina.cz

OBČANÉ ROZHODOVALI
O PODPOŘE Z KRAJSKÉHO ROZPOČTU
Občané, respektive uživatelé
internetu, mohli zasáhnout do
sestavování krajského rozpočtu
pro rok 2016. Od června do konce srpna bylo umožněno hlasování
o rozpočtových prioritách prostřednictvím speciální internetové
aplikace Váš názor. V hlasování jasně zvítězila oblast financování ochrany přírody a živočichů provozovaná v záchranné
stanici Pavlov, kterou svým hlasem podpořilo 466 z celkových
890 hlasujících. „Kraj Vysočina respektuje přání veřejnosti
a upraví výši dotace pro Stanici Pavlov. V rozpočtu pro ni vyčleníme
1,3 milionu korun,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast
financí Vladimír Novotný.

Anketa napomohla zvrátit rozhodnutí krajské samosprávy
z minulých let postupně snižovat podporu pavlovské stanici
meziročně o 50 tisíc. „V loňském roce jsme přispívali na chod
Stanice Pavlov částkou 1,25 milionu korun. Hlasování a komentáře
občanů nás přesvědčily, že se tímto směrem vydat nemáme, a proto
příspěvek navýšíme na původních 1,3 milionu korun,“ vysvětlil
náměstek Novotný. Na druhém místě v zájmu veřejnosti skončila
podpora Filharmonii Gustava Mahlera (93 hlasů) a třetí největší
zájem veřejnosti patří projektu První pomoc do škol (64 hlasů).
Už nyní vybírá hejtmanství náměty, o jejichž podpoře z krajského
rozpočtu bude moci veřejnost rozhodovat v příštím roce. „Tentokrát
plánujeme témata zveřejnit už na začátku nového roku, aby na
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hlasování měli občané delší dobu. Chceme dát veřejnosti funkční
nástroj, jehož prostřednictvím ovlivní budoucí rozdělení zhruba
5 až 10 milionů korun,“ uzavřel Vladimír Novotný.
Projekt participativního rozpočtu realizovaného prostřednictvím
aplikace Váš názor řadí Kraj Vysočina ke svým prioritám.
I po skončení hlasování je možno zhlédnout výsledky veřejného

hlasování včetně kompletních výsledků na adrese www.vas-nazor.
cz/kraj.html. Největší počet hlasujících se k anketě dostal prostřednictvím sociálních sítí.
 Kateřina Kadlecová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel: 564 602 308, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

AGENTURA CZECHTOURISM PODPOŘÍ AKCE
V roce 2016 podpoří Česká centrála cestovního ruchu (CzechTourism) akce, které jsou významné pro domácí cestovní ruch
i incoming. Partnerství jsou určena nejen pro tradiční, kulturní,
sportovní či společenské eventy, ale i pro začínající projekty. Na
webových stránkách agentury (www.czechtourism) je od 15. září
do 15. října 2015 otevřen on-line formulář, jehož prostřednictvím
budou moci pořadatelé eventů konaných v roce 2016 žádat

o partnerskou spolupráci. V říjnu a listopadu 2015 následně
proběhne hodnocení přihlášek a vybrané akce mohou získat
podporu, a to až ve výši 200 000 Kč.
 Monika Bláhová, Vysočina Tourism, příspěvková organizace,
telefon: 734 362 801, e-mail: monika.blahova@vysocinatourism.cz,
www.vysocinatourism.cz

MINISTRYNĚ ŠLECHTOVÁ MÁ PŘIPRAVENO
235 MILIONŮ NA REGULAČNÍ PLÁNY
Jednou z priorit ministryně pro
místní rozvoj Karly Šlechtové
je co nejrychlejší zprostředkování financí, které umožní
další rozvoj regionů. Proto
Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlásilo do konce září 2015
dalších pět výzev k předkládání
projektů v Integrovaném regionálním operačním programu
(IROP). Týkají se regulačních
pl á n ů , a k t iv it ve d o u c íc h
k úplnému elektronickému
podání, vysoce specializované
péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie, provozních
a animačních výdajů místních
akčních skupin a deinstitucionalizace sociálních služeb. Jako
první byla 16. září 2015 vyhlášena
výzva na regulační plány.
Po prvních dvou výzvách, které
byly vyhlášeny v červenci 2015,

byla vyhlášena 16. září 2015
výzva č. 3 Regulační plány
spadající pod specifický cíl 3.3
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního
rozvoje. Žadatelé, obce s rozšířenou působností, si mohou
od tohoto d ne př ipravovat
žádosti o podporu a od 1. října
2015 do 31. března 2017 je
mohou předkládat k hodnocení.
Projekty pak budou hodnoceny
průběžně podle data podání
žádosti. Realizace projektů musí
být dokončena nejpozději do
31. prosince 2019.
„Podpora bude směřovat na
zpracování regulačních plánů
p oř i zova ných z vla st n í ho
podnětu obce, které nenahrazují
územní rozhodnutí. V této
výzvě jsme obcím připraveni
poskytnout přes 235 milionů

korun,“ uvedla ministryně pro
místní rozvoj Karla Šlechtová.
Pokud se třeba v zastavěném
území obce nachází vojenský
brownfield v podobě kasáren,
jehož využití je definováno
v územním plánu, regulační
plán následně pomůže daleko
lépe st anovit mož nost i
tohoto prostor u pro rozvoj
obce.
Projekty je možné konzultovat s kontaktními pracovníky
Centra pro regionální rozvoj
České republiky v jednotlivých
k rajích. Kont a k t y na t y to
pracovníky jsou k dispozici na
stránkách www.crr.cz/cs/crr/
kontakty-iop-irop/.
Na adrese www.dotaceEU.
cz / I ROP byl a z ve ř ejně n a
Specifická pravidla výzvy pro
žadatele a příjemce.

Žá dost i o podpor u budou
přijímány v elektronické podobě
v aplikaci MS2014+ na adrese
https://mseu.mssf.cz .
Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok
2015 je k dispozici na webových
stránkách www.dotaceEU.cz/cs/
Microsites/IROP/Dokumenty.
Řídicí orgán IROP, jímž je
Ministerstvo pro místní rozvoj,
bude k této v ýz vě v ř íjnu
2015 organizovat semináře
pro žadatele. Bližší informace
budou uveřejněny na webových
stránkách www.dotaceEU.cz/
IROP.
 Vilém Frček,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
telefon: 224 861 445,
e-mail:vilem.frcek@mmr.cz
www.mmr.cz

KRAJ VYSOČINA VYDAL
K PATNÁCTI LETŮM ORIGINÁLNÍ BROŽURU
Kraj Vysočina v letošním roce slaví 15 let od svého založení. Při té
příležitosti vydal vizuálně atraktivní publikaci, ve které připomíná
nejdůležitější momenty za dobu své existence. „Brožura bilancuje
uplynulých patnáct let v našem kraji. Kolektiv autorů vybral události
napříč oblastmi, které více či méně ovlivnily životy obyvatel regionu
uprostřed republiky. Mimo jiné také ukazuje, kolik práce odvedly
jednotlivé krajské samosprávy, zaměstnanci Krajského úřadu i jeho
příspěvkových organizací,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Prvními čtenáři publikace 15 let Kraje Vysočina byli návštěvníci
Dne s Krajem Vysočina, kde se rozdalo téměř dva tisíce výtisků.
Získat ji můžete i v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina na
Žižkově ulici v Jihlavě, online verzi najdete na www.kr-vysocina.
cz v sekci Tiskoviny kraje.
 Ondřej Rázl, odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 564 602 308, e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Zákoník práce
V částce 83/2015 Sbírky zákonů vydané dne 17. 8. 2015 byl pod
č. 205 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo
mění některé další zákony.
Novela zákona navrací hmotněprávní úpravu odškodňování
pracovních úrazů a nemocí z povolání, obsažené dočasně
v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části
jedenácté tohoto právního předpisu, přičemž dochází ke zrušení
stále platného, leč dlouhodobě neúčinného zákona o úrazovém
pojištění zaměstnanců.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2015.
Minimální mzda
V částce 96/2015 Sbírky zákonů vydané dne 14. 9. 2015 bylo
pod č. 233 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Novela nařízení vlády zvyšuje základní měsíční sazbu minimální
mzdy ze stávajících 9 200 Kč na 9 900 Kč, resp. základní hodinovou
sazbu minimální mzdy, se ze stávajících 55 Kč zvyšuje na
58,70 Kč, a to s cílem boje proti chudobě, podpory motivace
pracovat, omezení mzdového dumpingu, boje proti daňovým
únikům a podpory ekonomického růstu.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Zdravotní pojištění
V částce 82/2015 Sbírky zákonů vydané dne 17. 8. 2015 byl
pod č. 200 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 č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992
Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona posiluje státní dozor nad finančními toky
zdravotního pojištění a fungováním zdravotních pojišťoven.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015 (část 1. 1. 2016, část
1. 2. 2016).
Účetnictví
V částce 92/2015 Sbírky zákonů vydané dne 10. 9. 2015 byl pod
č. 221 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Novela zákona reaguje jednak na změny vyplývající ze směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013
(dosud neexistující kategorizace účetních jednotek a konsolidačních
celků, definice subjektů veřejného zájmu a dosud neexistující
zpráva o platbách), tak i na změny vyplývající ze zákona o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob a na dokončení úprav
v souvislosti s rekodifikací.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Právo na informace
V částce 92/2015 Sbírky zákonů vydané dne 10. 9. 2015 byl pod
č. 222 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona je reakcí na směrnici Evropského parlamentu a Rady
č. 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice
č. 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru,
a mimo jiné stanovuje povinnost zveřejňovat informace
v otevřených a případně též ve strojově čitelných formátech, což
umožní kvalitativní posun v možnostech využití zveřejňovaných
informací.
Zákon nabývá účinnosti dnem 10. 9. 2015.
Maturity
V částce 89/2015 Sbírky zákonů vydané dne 31. 8. 2015 byla pod
č. 214 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009
Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.
Odpady
V částce 92/2015 Sbírky zákonů vydané dne 10. 9. 2015 byl pod
č. 223 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona je reakcí na infrigementové řízení, které je s ČR
vedeno ze strany EK k nesprávné transpozici směrnice Evropského
parlamentu a Rady ES č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008
o odpadech a o zrušení některých směrnic, a to v oblasti působnosti
zákona, definic, hierarchie nakládání s odpady, obsahu plánů
odpadového hospodářství a vymezení jednotlivých způsobů
využívání a odstraňování odpadů v přílohách č. 3, 4 a 12.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2015 (část 1. 1. 2016, část
1. 3. 2016, část 1. 1. 2017).
Regulace reklamy
V částce 83/2015 Sbírky zákonů vydané dne 17. 8. 2015 byl pod
č. 202 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Novela zákona odstraňuje závady při implementaci směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu do zákona o regulaci
reklamy a dále přenáší vybrané dozorové kompetence z krajských
živnostenských úřadů na Státní zemědělskou a potravinářskou
inspekci, respektive celní úřady.
Zákon nabývá účinnosti dnem 17. 8. 2015.
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Evidence přestupků
V částce 83/2015 Sbírky zákonů vydané dne 17. 8. 2015 byl pod
č. 204 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb.,
o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
Novela zákona zavádí přísnější postih recidivy vybraných
závažnějších druhů přestupků (proti majetku, občanskému soužití
a proti veřejnému pořádku), jejichž spáchání bude předmětem
evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2016 (část 1. 10. 2015).
Zaměstnanost a cizinci
V částce 83/2015 Sbírky zákonů vydané dne 17. 8. 2015 byl pod
č. 203 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona si klade za cíl mimo jiné sjednotit přístup
k poskytování podpory v nezaměstnanosti u vybraných kategorií
uchazečů o zaměstnání.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2015 (část 17. 8. 2015).
Prevence závažných havárií
V částce 93/2015 Sbírky zákonů vydané dne 11. 9. 2015 byl pod
č. 224 publikován zákon o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými
směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady
2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí
závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně
a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2015.
Prevence závažných havárií
V částce 93/2015 Sbírky zákonů vydané dne 11. 9. 2015 byla pod
č. 225 publikována vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních
opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A
nebo skupiny B a pod č. 226 publikována vyhláška o zásadách
pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím
vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu
a jeho struktuře.
V částce 94/2015 Sbírky zákonů vydané dne 11. 9. 2015 byla
pod č. 227 publikována vyhláška o náležitostech bezpečnostní
dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli
posudku, pod č. 228 publikována vyhláška o rozsahu zpracování
informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie a pod č. 229
publikována vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu
kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly
a zprávy o kontrole.
Vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2015.
Pyrotechnika
V částce 84/2015 Sbírky zákonů vydané dne 20. 8. 2015 byl pod
č. 206 publikován zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
Zákon vytváří komplexní a plošnou právní úpravu oblasti
pyrotechnických výrobků, a tedy zejména oblasti kategorií
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pyrotechnických výrobků, ověřování a označování pyrotechnických
výrobků, pravidel a podmínek pro připojování označení CE,
povinností hospodářských subjektů (výrobců, distributorů
a dovozců), zacházení s pyrotechnickými výrobky, jejich
skladování, odborné způsobilosti atp.
Zákon nabývá účinnosti dnem 4. 9. 2015.
Pyrotechnika
V částce 84/2015 Sbírky zákonů vydané dne 20. 8. 2015 bylo pod
č. 207 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků,
podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti
o udělení povolení a pod č. 208 publikováno nařízení vlády
o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich
uvádění na trh.
Nařízení vlády nabývají účinnosti dnem 4. 9. 2015.
Baterie a akumulátory
V částce 87/2015 Sbírky zákonů vydané dne 28. 8. 2015 byla pod
č. 212 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb.,
o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Podíl obcí na daních
V částce 88/2015 Sbírky zákonů vydané dne 31. 8. 2015 byla
pod č. 213 publikována vyhláška o podílu jednotlivých obcí na
stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu
daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.
Energetická náročnost budov
V částce 95/2015 Sbírky zákonů vydané dne 11. 9. 2015 byla
pod č. 230 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2015.
Energetické koncepce
V částce 96/2015 Sbírky zákonů vydané dne 14. 9. 2015 bylo pod
č. 232 publikováno nařízení vlády o státní energetické koncepci
a o územní energetické koncepci.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 29. 9. 2015.
Nerosty na mořském dně
V částce 82/2015 Sbírky zákonů vydané dne 17. 8. 2015 byl pod
č. 201 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb.,
o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského
dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona implementuje ze směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/30/EU povinnost právnické nebo podnikající fyzické
osoby se sídlem nebo místem podnikání na území ČR vykonávající
činnosti v odvětví ropy nebo zemního plynu v moři v působnosti
státu mimo EU poskytnout na žádost bez zbytečného odkladu MPO
zprávu o okolnostech závažné havárie, která se jich týká.
Zákon nabývá účinnosti dnem 17. 8. 2015.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Přečetli jsme za vás
PRAVOMOC STAROSTY OBCE SJEDNAT SMLUVNÍ POKUTU
Dne 25. srpna 2015 rozhodl
I. senát Ústavního soudu v senátu
složeném z předsedy Ludvíka
Davida, soudkyně zpravodajky
Kateřiny Šimáčkové a soudce
Davida Uhlíře o ústavní stížnosti
stěžovatele Města Frenštát pod
Radhoštěm a zrušil usnesení
Nejvyššího soudu, rozsudek
Krajského soudu v Ostravě
a rozsudek Okresního soudu
v Novém Jičíně, neboť jimi byla
porušena ústavně zaručená práva
stěžovatele na samosprávu a na
spravedlivý proces.
Zastupitelstvo obce v souladu
se zákonem rozhodlo o prodeji
určených pozemků protistraně,
př ičem ž stanovilo i k upní
cenu, a tedy všechny podstatné
náležitosti kupní smlouvy.
K romě nich pak v yjád ř ilo
i účel prodeje pozemků, kterým
byla výstavba polyfunkčních
domů. Starosta obce posléze ve
smlouvě se žalovanými sjednal
kupní pokutu, jež zajišťovala
účel prodeje obecních pozemků
vyslovený zastupitelstvem obce

(výstavbu polyfunkčních domů).
V daném případě se jednalo
o posouzení, zda starosta obce
mohl sjednat smluvní pokutu
bez rozhodnutí příslušného
o r g á n u o b c e , c ož s o u d n í
instance posoudily jako jednání
absolutně neplatné podle znění
starého občanského zákoníku.
Ústavní soud předestřel, že
starosta obce nemů že sám
vytvářet vůli obce, to přísluší
výhradně zastupitelstvu obce
či radě obce. Pokud však již
vůle obce v zásadních bodech
vytvořena byla, je starosta
oprávněn jednat v intencích takto
vytvořené vůle. Takové jednání
zahrnuje též sjednání smluvní
pokuty výlučně ve prospěch
obce, pokud je tak zajišťováno
splnění účelu právního jednání
obce vyjádřeného v rozhodnutí
příslušného orgánu obce.
Ústavní soud argumentoval,
že před mět né ujed nání
o smluvní pokutě nejenže bylo
sjednáno výlučně ve prospěch
obce, a tudíž nemohlo nijak

ohrozit obecní majetek, ale
n av íc jí m byl z aji š ťová n
př ímo závazek žalovaných
k realizaci investorského záměru
výstavby polyfunkčních domů,
který odpovídal účelu prodeje
ne mov it o st í st a nove né mu
zast upitelst vem obce. Bez
obdobného smluvního ujednání
by tento účel nebyl ve smlouvě
nijak zajištěn, což by v důsledku
bylo v rozporu s rozhodnutím
zastupitelstva obce o účelu
prodeje nemovitostí.
Opačný závěr, a tedy že takové
jednání starosty je absolutně
neplat né, by byl přeh naně
for m a l ist ick ý a roz p or ný
s ústavně zaručeným právem
obce na samosprávu dle čl. 8,
čl. 100, odst. 1, a 101, odst. 4
Ústavy České republiky.
Ústavní soud však zároveň
zdůrazňuje, že jím učiněný závěr
nijak nezpochybňuje pravidlo,
že ze zákona je beze zbytku mezi
zastupitelstvo obce a radu obce
rozděleno oprávnění rozhodovat
o samotných právních úkonech,

a tedy o tom, zda a případně
jaký právní úkon obec učiní, a to
minimálně v jejich podstatných
náležitostech.
Pokud však jde o sjednávání jejich
dalších podrobností, které nebyly
specifikovány v předchozím
rozhodnutí zastupitelstva obce
či rady obce, lze za určitých
okolností připustit, aby tak
učinil starosta v rámci následné
negociace s další smluvní stranou
bez předchozího schválení
zastupitelstvem, případně radou
obce. Přitom je třeba v souladu
s ústavním principem
samosprávy zvažovat na straně
jedné ochranu majetku obce
před excesem jed notlivce
a na straně dr uhé možnost
efektivního a relativně pružného
jednání obce coby účastníka
soukromoprávních vztahů.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2015 konaného dne 8. 9. 2015
Usnesení 0360/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0363/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0361/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
MUDr. Víta Kaňkovského a Ladislava Brože ověřovateli zápisu ze
zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2015.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0364/05/2015/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 sekretariátu hejtmana, termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0362/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí * zprávu o činnosti rady kraje * Zprávu o plnění usnesení
zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2015 dle materiálu ZK05-2015-02, př. 1, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK05-2015-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, OSH, termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0365/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za
rok 2014 dle materiálu ZK-05-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0366/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-052015-06, př. 1 * Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
na realizaci projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární
techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji
Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-05-2015-06, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0367/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít s HZS Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace ze dne 17. 2. 2015 dle materiálu ZK-05-201507, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0368/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část, dotaci obcím v celkové výši
3 865 000 Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO
obcí dle materiálu ZK-05-2015-08, př. 3 * uzavřít veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2015-08,
př. 4 * zamítnout žádosti obcí, které nesplnily podmínky stanovené
Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany
obcí v roce 2015 dle mat. ZK-05-2015-08, př. 5.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0369/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje
vůli Kraje Vysočina k aktivní podpoře projektu Národního
olympijského centra v Novém Městě na Moravě s možností
vybudování rychlobruslařské haly navazující na areál Vysočina
Arény. V případě získání státní dotace na výstavbu centra je kraj
ochoten poskytnout dotaci do výše čtyřnásobku podpory Nového
Města na Moravě za podmínky, že budou státem zajištěny investiční
a provozní prostředky na provozování výše uvedeného centra.
odpovědnost: OSH, termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0370/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace o projektu společného prohlášení Sousedský
dialog 2030 dle materiálu ZK-05-2015-10.
odpovědnost: OSH, termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0371/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence
kriminality 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK05-2015-11, př. 1 * uzavřít veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na projekt v rámci grantového programu Prevence
kriminality 2015 dle materiálu ZK-05-2015-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0372/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 260 tis. Kč z kapitoly Informatika,
§ 3636 – Územní rozvoj, Asociaci krajů České republiky,
IČ: 70933146, dle materiálu ZK-05-2015-12, př. 1.
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odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0373/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Memorandum o porozumění mezi Komisí pro zdraví
a plánování rodiny Provincie Hubei a Krajem Vysočina o spolupráci
v oblasti zdravotnictví dle materiálu ZK-05-2015-13, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 2, zdrželo se 8.
Usnesení 0374/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
závazek Kraje Vysočina uhradit povinnou spoluúčast ve výši
20 % z celkových způsobilých nákladů projektu řešícího pořízení
diagnostického zobrazovacího systému PET/CT.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0375/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části
rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 – Splátky půjčených
prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352250) o částku
1 332 273,97 Kč v souvislosti s vrácením první části zápůjčky
poskytnuté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové
organizaci, na předfinancování projektu Modernizace a obnova
přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město
na Moravě, příspěvkové organizace, 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:
18. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0376/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů projektu
Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice
Jihlava dle materiálu ZK-05-2015-16, př. 4, schvaluje převod
finančních prostředků ve výši 135 566 000 Kč z Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2015 na kapitolu
Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, za účelem poskytnutí
zápůjčky ve výši 135 566 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava,
příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Modernizace
a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel
Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0377/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly
Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, spočívající ve zvýšení
položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím, o částku 3 000 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov,
příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 –
Nespecifikované rezervy o stejnou částku 3 000 000 Kč * zvýšení
závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2015 o částku
3 000 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
s určením na pokrytí nákladů spojených s opravou přenosného
detektoru RTG přístroje Siemens Ysio.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel
Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0378/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 25 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby
Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052015-18, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0379/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace o jednáních vedoucích k předloženému
návrhu na zřízení právnické osoby, ukládá hejtmanovi kraje dle
možností vyjednat podmínky spolupráce s Jihomoravským krajem
s využitím návrhu Smlouvy o koordinaci postupu krajů při řízení
evropských a národních projektů dle materiálu ZK-05-2015-114,
př. 1, schvaluje záměr vzniku nové právnické osoby.
odpovědnost: hejtman kraje, OAPŘ, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0380/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 1123
– Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola
Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace)
rozpočtu kraje o částku 88 353 000 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0381/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina
za období leden–červenec 2015 dle materiálu ZK-05-2015-20,
př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. září 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0382/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK05-2015-21, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle
materiálu ZK-05-2015-21, př. 2 * neposkytnout dotaci subjektům,
na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2015-21, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0383/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu
kraje (položka 2420 – Splátky půjčených prostředků od obecně
prospěšných společností a podobných subjektů) o částku
1 236 566 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky 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. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0384/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské
projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu
Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost ve výši
6 087 775 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický,
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0385/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uhradit část dotace dle materiálu ZK-05-2015-23, př. 1, schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet
projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče, související s vratkou
části dotace ve výši 5 714 778,64 Kč dle materiálu ZK-05-201523, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 19. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0386/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina dle
materiálu ZK-05-2015-25, př. 1, včetně jeho příloh, které jsou
obsahem materiálů ZK-05-2015-25, př. 2, a ZK-05-2015-25, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0387/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje –
Program obnovy venkova, dotace obcím, na projekt a ve výši
dle materiálu ZK-05-2015-26, př. 1, za podmínek uvedených
v materiálu ZK-05-2015-26, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
dle materiálu ZK-05-2015-26, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0388/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 1 500 000 Kč na zvláštní účet kraje
určený na financování projektu Biodiverzita PP Hajnice s tím,
že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování
a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, OZPZ, termín: 14. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0389/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 000 000 Kč na
zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na
snižování energetické náročnosti budov.
odpovědnost: ORR, OM, OE, termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0390/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0240/04/2007/ZK ze dne
26. 6. 2007.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0391/05/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0392/05/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0393/05/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0394/05/2015/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-05-2015-33, př. 1, od vlastníků vedených
v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0395/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 5636/1 v k. ú.
Velké Meziříčí z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje
Vysočina v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu ZK05-2015-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0396/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 481/1 a par. č. 481/2
v k. ú. Týmova Ves z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje
Vysočina v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu ZK05-2015-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0397/05/2015/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: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0398/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 183/2, trvalý travní porost,
o výměře 263 m2 v k. ú. Hlinné a obci Nové Město na Moravě
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Nové Město
na Moravě, schvaluje dodatek č. 1315 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2015-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0399/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-38,
př. 1, v k. ú. Martinice u Onšova z vlastnictví Obce Martinice
u Onšova do vlastnictví Kraje Vysočina * převést darem pozemky
v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-38, př. 2, v k. ú. Martinice
u Onšova z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Martinice
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u Onšova * nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje
Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-38, př. 3, za kupní
cenu ve výši 50 Kč/m2, schvaluje * dodatek č. 1316 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2015-38, př. 4 * dodatek č. 1317 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2015-38, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0400/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-39,
př. 1, v k. ú. Jeřišno z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Jeřišno * nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK05-2015-39, př. 2, v k. ú. Jeřišno z vlastnictví Obce Jeřišno do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1318 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2015-39, př. 3 * dodatek
č. 1319 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-39, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0401/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1133/14 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 599 m2 oddělený geometrickým plánem
č. 1424-9125/2010 z pozemku par. č. 1133/2 v k. ú. a obci Náměšť
nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města
Náměšť nad Oslavou, schvaluje dodatek č. 1320 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2015-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0402/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemek par. č. 4287 o výměře 32 m2 oddělený
geometrickým plánem č. 7190-98/2014 z pozemku par. č. st.
1924/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Města Havlíčkův Brod * zřídit k pozemku par.
č. 4287 o výměře 32 m2 oddělenému geometrickým plánem
č. 7190-98/2014 z pozemku par. č. st. 1924/1 v k. ú. a obci
Havlíčkův Brod věcné břemeno spočívající v právu uložení,
provozování a oprav podzemních inženýrských sítí ve prospěch
Kraje Vysočina jako oprávněného z věcného břemene, schvaluje
dodatek č. 8 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy stavební
akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628,
dle materiálu ZK-05-2015-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0403/05/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0404/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem díl „a“ o výměře 218 m2 oddělený dle geometrického
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plánu č. 261-55/2014 z pozemku par č. 1271 v k. ú. a obci Číhošť
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Číhošť, schvaluje
dodatek č. 1322 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-43,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0405/05/2015/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: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0406/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 1167/5 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 422 m2 oddělený geometrickým plánem č. 324, 941082/2013 z pozemků par. č. 1167/3 a par. č. 1167/4 v k. ú.
Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov z vlastnictví ZS
Vilémov, a. s., se sídlem č. p. 227, 582 83 Vilémov, IČ: 00123170,
do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši
50 Kč/m2, schvaluje dodatek č. 1323 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2015-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0407/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-46, př.
3, v k. ú. Útěchovičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce
Útěchovičky * nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-052015-46, př. 4, v k. ú. Útěchovičky z vlastnictví Obce Útěchovičky
do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1324 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2015-46, př. 1 * dodatek č. 1325
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2015-46, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0408/05/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0409/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-201548, př. 1, z vlastnictví České republiky, právo hospodaření
s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, do vlastnictví Kraje
Vysočina v rozsahu za kupní cenu ve výši 759 000 Kč dle kupní
smlouvy dle materiálu ZK-05-2015-48, př. 2, schvaluje dodatek
č. 1327 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-48, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0410/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 98-444/2014
pro k. ú. a obec Eš v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-49, př.
2, tab. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Eš *
převést darem nově oddělený pozemek dle GP č. 98-444/2014
pro k. ú. a obec Eš v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-49,
př. 2, tab. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Pacov
* nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 98-444/2014
v k. ú. a obci Eš v rozsahu materiálu ZK-05-2015-49, př. 1,
tab. 1, z vlastnictví Obce Eš do vlastnictví Kraje Vysočina *
nabýt darem nově oddělený pozemek dle GP č. 98-444/2014
v k. ú. a obci Eš v rozsahu materiálu ZK-05-2015-49, př. 1, tab. 2,
z vlastnictví Města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina * úplatně
nabýt nově oddělené pozemky dle GP č. 98-444/2014 v k. ú.
a obci Eš v rozsahu materiálu ZK-05-2015-49, př. 3, z vlastnictví
osoby aktuálně evidované v katastru nemovitostí ke dni uzavření
smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní
cenu ve výši 50 Kč/m2, schvaluje * dodatek č. 1328 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2015-49, př. 5 * dodatek
č. 1329 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-49, př. 6 *
dodatek č. 1330 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-49,
př. 7.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0411/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2015-50, př. 1,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Přibyslav *
převést darem pozemek dle materiálu ZK-05-2015-50, př. 2,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky –
příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic
a dálnic ČR, schvaluje * Dodatek č. 1331 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2015-50, př. 3 * Dodatek č. 1332 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2015-50, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0412/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1333 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-51,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0413/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1497/5 o výměře 20 m2 oddělený
geometrickým plánem č. 5395-1376/2012 z pozemku par.
č. 1497/1 v k. ú. Třebíč a pozemky par. č. 1086/140 o výměře 61 m2
oddělený geometrickým plánem č. 548-1376/2012 z pozemku par.
č. 1086/5 a par. č. 1134/19 o výměře 14 m2 oddělený geometrickým
plánem č. 548-1376/2012 z pozemku par. č. 1134/1, oba v k. ú.
Střítež u Třebíče, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města
Třebíč, schvaluje dodatek č. 1334 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2015-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0414/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 960/50 o výměře 127 m2 v k. ú.
České Křižánky a obci Křižánky z vlastnictví ČR – Lesy České
republiky, s. p., za kupní cenu 6 350 Kč do vlastnictví Kraje
Vysočina a uhradit částku za znalecký posudek ve výši 2 350 Kč,
schvaluje dodatek č. 1335 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2015-53, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0415/05/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0416/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Moravy,
s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, jako budoucím povinným,
spočívající v právu vstupu a vjezdu na pozemek par. č. 187/16
v k. ú. Měřín za účelem provádění údržby a oprav stavby III/3518
Měřín – most ev. č. 3518-1 dle materiálu ZK-05-2015-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0417/05/2015/ZK – Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0418/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 132/11 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 21 m2 oddělený geometrickým plánem 115-4620/2013
z pozemků par. č. 132/6 a par. č. 132/7 v k. ú. Přímělkov a obci
Brtnice z vlastnictví Města Brtnice do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje dodatek č. 1337 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2015-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0419/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a stavbu
silnice III/03811 včetně všech součástí a příslušenství v úseku
stávající silnice III/03811 v ulicích Nádražní a Havířská od
křižovatky se silnicí III/03810 (UB 2321A178) po okružní
křižovatku se silnicí III/03811a (UB 2321A18501) z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Města Havlíčkův Brod dle darovací
smlouvy dle materiálu ZK-05-2015-58, př. 1, schvaluje dodatek
č. 1338 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-58, př. 2.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0420/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0212/03/2015/ZK ze dne 12. 5. 2015 a usnesení
0417/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014 tak, že obě znění usnesení se
doplňují o text: V případě, že nebude stavba II/379 Velká Bíteš –
křižovatka s III/3792 realizována do konce r. 2025, budou pozemky
vráceny dárci s tím, že tato rozvazovací podmínka bude zakotvena
v darovací smlouvě dle materiálu ZK-05-2015-59, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0421/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1339 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-60, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0422/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 476/2 – ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 45 m2, par. č. 476/3 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře
243 m2, par. č. 476/4 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 26 m2,
par. č. 476/5 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 194 m2, par. č.
476/6 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 49 m2, par. č. 476/7
– ost. plocha, jiná plocha, o výměře 534 m2, par. č. 476/8 – ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 4 m2, oddělené GP č. 169-5948/2013
z pozemku par. č. 476, vše v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Vícenice,
schvaluje dodatek č. 1340 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2015-61, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0423/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek, st. par. č. 433 – zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 35 m2 v k. ú. a obci Vír z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00
Brno, IČ: 70890013, za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 492 Kč
dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2015-62, př. 1, schvaluje
dodatek č. 1341 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny dle materiálu ZK-05-2015-62, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0424/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0299/04/2015/ZK tak, že text: Zastupitelstvo kraje
rozhoduje nevyužít předkupní právo k pozemku par. č. 1869/9 –
vodní plocha, tok přirozený, o výměře 1 813 m2, oddělenému GP
č. 281-56/2013 z pozemku par. č. 1868/3 v k. ú. Obyčtov, nad kterým
se nachází mostní oblouk mostu ev. č. 35424-3 ve vlastnictví Kraje
Vysočina. se nahrazuje textem: Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nevyužít předkupní právo k pozemku par. č. 1868/9 – vodní plocha,
tok přirozený, o výměře 1 813 m2, oddělenému GP č. 281-56/2013
z pozemku par. č. 1868/3 v k. ú. Obyčtov, nad kterým se nachází
mostní oblouk mostu ev. č. 35424-3 ve vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0425/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0318/04/2015/ZK tak, že text: Zastupitelstvo
kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 3777/2 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 – ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře 573 m2, oba v k. ú. a obci Jihlava,
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z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Diecézní charity Brno
se sídlem Brno střed, Černá pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00
Brno 2, IČ: 44990260, s tím, že darovací smlouva bude obsahovat
prohlášení – závazek obdarovaného, že předmět daru bude
využívat pouze k zajištění poskytování nevýdělečných sociálních
a zdravotních služeb nebo služeb zaměstnanosti znevýhodněným
skupinám osob se nahrazuje textem: Zastupitelstvo kraje
rozhoduje * převést darem pozemky par. č. 3777/2 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 – ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2, oba v k. ú. a obci
Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Diecézní
charity Brno se sídlem Brno střed, Černá pole, třída Kpt. Jaroše
1928/9, 602 00 Brno 2, IČ: 44990260, s tím, že darovací smlouva
bude obsahovat prohlášení – závazek obdarovaného, že předmět
daru bude využívat pouze k zajištění poskytování nevýdělečných
sociálních a zdravotních služeb nebo služeb zaměstnanosti
znevýhodněným skupinám osob nebo výdělečných aktivit, jejichž
zisk bude použit na spolufinancování nevýdělečných činností
a služeb provozovaných obdarovaným * zřídit předkupní právo
k pozemkům par. č. 3777/2 – zastavěná plocha nádvoří o výměře
580 m2 a par. č. 3777/1 – ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava jako právo věcné
zapisující se do katastru nemovitostí, a to za cenu 1 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0426/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 585/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 42 m2 dle geometrického plánu č. 32556/2015 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Stříbrné Hory,
schvaluje Dodatek č. 1342 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2015-65, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0427/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem nově oddělené pozemky dle geometrického plánu
č. 153-696-2013 označené jako par. č. 1092/4 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1 m2, par. č. 1099/7 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 23 m2, par. č. 1108 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 18 m2 v k. ú. Dolní Radslavice
a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Města Velké Meziříčí, schvaluje Dodatek č. 1343 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2015-66, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0428/05/2015/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: OM, termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0429/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 47/1 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 185 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 593-61/2015
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v k. ú. a obci Lučice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Lučice, schvaluje Dodatek č. 1344 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2015-68, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0430/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0272/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 tak, že
materiál ZK-04-2013-32, př. 3, se nahrazuje materiálem ZK-052015-69, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0431/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1345 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-70,
př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0432/05/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0433/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt darem pozemky par. č. 1870/22 o výměře 27 m2, par.
č. 1870/24 o výměře 1 m2, par. č. 1870/26 o výměře 4 m2, par.
č. 1870/27 o výměře 2 m2, par. č. 1870/29 o výměře 44 m2, par.
č. 2376/1 o výměře 8 295 m2, par. č. 2376/20 o výměře 7 m2,
par. č. 2376/22 o výměře 6 m2, par. č. 2376/24 o výměře 87 m2,
par. č. 2376/29 o výměře 11 m2 a par. č. 2376/31 o výměře 5 m2
v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Města Havlíčkův Brod
do vlastnictví Kraje Vysočina * převést darem pozemky par.
č. 3191/50 o výměře 72 m2 a par. č. par. č. 3191/51 o výměře
13 m2 oddělené geometrickým plánem č. 7281-306/2014 z pozemku
par. č. 3191/29 a pozemky par. č. 3191/52 o výměře 1 185 m2
a par. č. par. č. 3191/53 o výměře 816 m2 oddělené geometrickým
plánem č. 7281-306/2014 z pozemku par. č. 3191/1 v k. ú. a obci
Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města
Havlíčkův Brod, schvaluje * dodatek č. 1346 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2015-72, př. 1 * dodatek č. 1347 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2015-72, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0434/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce
a obcí Dolní Město na straně budoucího obdarovaného smlouvu
o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par.
č. 3112/1 – ost. plocha, silnice, par. č. 3187/1 – ost. plocha, silnice,
a par. č. 3196 – ost. plocha, silnice, v k. ú. a obci Dolní Město,
zastavěných chodníky, popř. veřejnou zelení, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Obce Dolní Město.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0435/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a Městem
Ledeč nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného smlouvu
o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemku par. č. 2327/2
– ost. plocha, ost. komunikace, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou,
zastavěného napojením parkoviště na silnici II/339, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0436/05/2015/ZK – Zastupitelstva kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí
Kamenná Lhota na straně budoucího obdarovaného smlouvu
o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/13017 včetně
všech součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1023/1 – ost.
plocha, silnice, o výměře 7 803 m2 v k. ú. Kamenná Lhota
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Kamenná Lhota
s tím, že před převodem bude provedena oprava povrchu této
silnice v rozsahu pokládky nové obrusné vrstvy tloušťky 5 cm bez
frézování, přičemž na výdajích na opravu se bude podílet z 50 %
Krajská správa údržba silnic Vysočiny a z 50 % Obec Kamenná
Lhota.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0437/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného,
Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha
5, oprávněným hospodařit s majetkem státu, na straně budoucího
povinného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny,
příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01
Jihlava, IČ: 00090450, na straně stavebníka, smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-05-2015-76, př. 1,
v rámci stavební akce Oprava opevnění vodoteče pod mostem ev.
č. 34719-2 v Lučici.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0438/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 19 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-77, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0439/05/2015/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. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0440/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-79,
př. 1, v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Města Nové Město na Moravě * nabýt darem pozemky
v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-79, př. 2, v k. ú. Nové Město
na Moravě z vlastnictví Města Nové Město na Moravě do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje * Dodatek č. 1349 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2015-79, př. 3 * Dodatek č. 1350 Zřizovací
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listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2015-79, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0441/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru
nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu dle materiálů
ZK-05-2015-80, př. 1, a ZK-05-2015-80, př. 2, za kupní ceny ve
výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0442/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2015-81, př. 1,
z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0443/05/2015/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. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0444/05/2015/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. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0445/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
dodatek č. 1351 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-84,
př. 1 * dodatek č. 1352 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052015-84, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0446/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně nabýt pozemky, dle materiálu ZK-05-2015-85, př. 1, za
kupní cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví
Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0447/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést: * darem díl „u“ o výměře 98 m2 a díl „a“ o výměře 50 m2
pozemku par. č. 1088/10 v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí,
vzniklé dle GP č. 271-33/2015 z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Obce Ústí * úplatně díl „b“ o výměře 11 m2 pozemku,
par. č. 1088/10 v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí, vzniklý dle
GP č. 271-33/2015 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
společnosti LAPEK, a. s., Žižkova 1923/111, 586 01 Jihlava,
IČ: 44015593, za dohodnutou kupní cenu ve výši 880 Kč *
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nabýt darem díl „j“ o výměře 9 m2 pozemku, st. par. č. 114, díl „f“
o výměře 1 m2 pozemku, par. č. 9/3, díl „s“ o výměře 30 m2 pozemku,
par. č. 54, díl „i“ o výměře 14 m2 pozemku, par. č. 1088/7, díl „n“
o výměře 38 m2 pozemku, par. č. 1088/7 a díl „v“ o výměře 5 m2
pozemku, par. č. 1120/4, v k. ú. Ústí u Humpolce vzniklých dle GP
č. 271-33/2015 z vlastnictví Obce Ústí do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje * dodatek č. 1353 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2015-86, př. 1 * dodatek č. 1354 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2015-86, př. 2 * dodatek č. 1355 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2015-86, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0448/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
č. FV00842.0002 dle materiálu ZK-05-2015-87, př. 2.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0449/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nevyhovět žádosti dle materiálu ZK-05-2015-88, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0450/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a Městem Třešť dle materiálu ZK-05-2015-89, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0451/05/2015/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-05-2015-90,
př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-05-2015-90, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický
odbor, termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0452/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství
v celkové výši 1 510 715 Kč právnickým osobám uvedeným
v materiálu ZK-05-2015-91, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický
odbor, termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0453/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje
(položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových
organizací) o částku 150 000 Kč a převedení této částky do Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu
ZK-05-2015-93.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0454/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dar Městu Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841, ve výši
600 000 Kč dle materiálu ZK-05-2015-94, př. 1, ukládá odvod
z fondu investic do rozpočtu kraje Pedagogicko-psychologické
poradně, Speciálně pedagogickému centru a Praktické škole Žďár
nad Sázavou, IČ: 70832510, ve výši 600 000 Kč dle materiálu
ZK-05-2015-94, schvaluje * zvýšení závazného ukazatele Odvod
z fondu investic o částku 600 000 Kč Pedagogicko-psychologické
poradně, Speciálně pedagogickému centru a Praktické škole Žďár
nad Sázavou, IČ: 70832510, dle materiálu ZK-05-2015-94 *
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3146 – Zařízení
výchovného poradenství, položka 2122 – Odvody příspěvkových
organizací) o částku 600 000 Kč při současném zvýšení výdajů
rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní
záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302), o částku 600 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
odbor majetkový, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny,
Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad
Sázavou, termín: říjen 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0455/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.000714 dle materiálu ZK-05-2015-95, př. 3
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0456/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
o zapojení Kraje Vysočina do projektu Evropské literární setkání
mládeže 2016 dle materiálu ZK-05-2015-96, př. 1 * uzavřít
smlouvu dle materiálu ZK-05-2015-96, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0457/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového
programu na podporu školních psychologů a školních speciálních
pedagogů ve školách a metodiků-specialistů ve školských
poradenských zařízeních v roce 2015 (období srpen–prosinec)
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu ZK-05-201592, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, dle tabulky 2 materiálu
ZK-05-2015-92, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický
odbor, termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0458/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální
kultura 2015 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2015-97,
př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu
ZK-05-2015-97, př. 3 * neposkytnout dotace v rámci grantového
programu Regionální kultura 2015 žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-05-2015-97, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0459/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké
trasy 2015 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2015-98, př. 3
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* uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-052015-98, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0460/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2015 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací, o částku 1 969 000 Kč v souvislosti
s vratkami částí zápůjček poskytnutých na předfinancování
projektů Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti
domácího cestovního ruchu pro období 2014–2015, Zkvalitnění
on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity v Kraji
Vysočina a 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: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ekonomický odbor, termín: 08. 09. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0461/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2015 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 1 940 583,39 Kč v souvislosti
se splátkou zápůjčky poskytnuté na předfinancování projektu
Komplexní propagace Zámku Třebíč a převedení této částky do
Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0462/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje
Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi
a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci
25. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0463/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem
Vysočina a Statutárním městem Jihlava dle materiálu ZK-052015-102, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0464/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout Městu Jemnice dotaci ve výši 150 000 Kč na zaměření
části budovy zámku v Jemnici dle materiálu ZK-05-2015-103,
př. 3 * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-052015-103, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve
zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních
památek, o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0465/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme
v sociálních službách 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle
přílohy ZK-05-2015-104, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
se žadateli dle materiálu ZK-05-2015-104, př. 3 * neposkytnout
dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních
službách 2015 subjektům uvedeným v materiálu ZK-05-2015104, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0466/05/2015/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 z kapitoly
Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině
a manželství, dle materiálu ZK-05-2015-105, př. 1 * neposkytnout
dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče
a pomoc rodině a manželství, dle materiálu ZK-05-2015-105, př. 2
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-05-2015-105, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0467/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 16 Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2015-106, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené organizace,
termín: 1. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0468/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální
věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky
zaměstnanosti, o částku 266 900 Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 266 900 Kč,
rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399
– Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ve
výši 2 660 900 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví
a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle
materiálu ZK-05-2015-111, př. 1 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2015-111, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0469/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje
Vysočina dle materiálu ZK-05-2015-112, př. 1upr1, schvaluje
stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity
a podmínky zařazení dle materiálu ZK-05-2015-112, př. 1upr1,
jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje
Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0470/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace
za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-05-2015-113, př. 1,
vyhrazuje si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním
neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč,
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rozhoduje * poskytnout účelovou dotaci z kapitoly Sociální věci
v celkové výši 21 143 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb
dle materiálů ZK-05-2015-113, př. 2, a ZK-05-2015-113, př. 3 *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé
poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2015-113,
př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0471/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00865.0059
dle materiálu ZK-05-2015-107, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0472/05/2015/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 ve znění
Dodatků č. 1 a 2 dle materiálů ZK-05-2015-108, př. 1, ZK-052015-108, př. 2, a ZK-05-2015-108, př. 3 * uzavřít smlouvy se
žadateli dle materiálů ZK-05-2015-108, př. 6, ZK-05-2015-108,
př. 7, a ZK-05-2015-108, př. 8 * neposkytnout dotace z kapitoly
Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro
období 2014–2020 ve znění Dodatků č. 1 a 2 dle materiálů ZK-052015-108, př. 4, a ZK-05-2015-108, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
ekonomický odbor, termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0473/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství,
§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly,
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o částku 290 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka
Nespecifikovaná rezerva, o částku 290 000 Kč * rozpočtové
opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení
§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly,
o částku 1 308 000 Kč při současném snížení § 2310 – Pitná voda
o částku 1 308 000 Kč, rozhoduje * poskytnout dotace obcím
a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 – Odvádění a čištění
odpadních vod a nakládání s kaly, na infrastrukturu vodovodů
a kanalizací v celkové výši 1 598 000 Kč dle materiálu ZK-052015-109, př. 2 * uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-05-2015-109, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0474/05/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou
politiku obcí 2015 dle materiálu ZK-05-2015-110, př. 1, jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Podporujeme prorodinnou
a seniorskou politiku obcí 2015 ve složení: ODS – Ilona Loužecká
(HB), Jiří Hormandl (PE), KDU-ČSL – Jan Kasal (PE), Jiří
Vondráček (HB), ČSSD – Marie Bohuslavová (HB), KSČM –
Věra Buchtová (ZR), Marek Nevoral (TR), Pro Vysočinu – Anna
Machátová (TR), Eva Požárová (JI), TOP09 a STAN – Ladislav
Bárta (ZR), Irini Martakidisová (ZR) * Ivanu Mojžyškovou
(HB, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu
Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
* garantem grantového programu Podporujeme prorodinnou
a seniorskou politiku obcí 2015 odbor sociálních věcí a zástupce
garanta Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Marka Homolku
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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