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Krajský diabetologický den
Zdravý Kraj Vysočina,
Státní zdravotní ústav,
Krajská pobočka VZP
ČR pro Kraj Vysočina,
Krajský výbor Santvincentské deklarace Kraje Vysočina
a Územní organizace
Svazu diabetiků ČR
v Jihlavě vás srdečně
zvou na již

VII. ročník Krajského diabetologického dne Kraje
Vysočina.
Akce se uskuteční
v úterý 18. listopadu
2014 od 9.00 hod. v jihlavském Domě zdraví,
Vrchlického 57, v sále
Státního zdravotního
ústavu. Program je

zaměřen na osvětu
problémů diabetu.
Novinkou letošního
ročníku bude praktická
ukázka cvičení pro diabetiky. Od 8.00 hod.
bude probíhat měření
cukru, cholesterolu
a BMI pro zájemce
z řad veřejnosti. Akce
je pořádána zdarma,

bližší informace budou
zveřejněny na:
www.kr-vysocina.cz/
zdravykraj

Kontaktní osoba:
Josef Loveček, odbor
regionálního rozvoje,
tel. 564 602 564,
e-mail:lovecek.j@
kr-vysocina.cz
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Poklady Vysočiny
Příspěvkové organizace zřizované Krajem
Vysočina na úseku kultury připravují společnou
rozsáhlou výstavu s názvem Poklady Vysočiny,
která bude hlavní výstavou v Kraji Vysočina
v letech 2014–2015. Záměrem výstavy je představit
to nejlepší z krajských sbírek a jejich bohatost
a význam pro budování image kraje, pro prezentaci, ochranu a zachování jeho přírodního i kulturního dědictví. Řada unikátních exponátů dosud
nebyla vystavena nebo je návštěvníci mohli vidět
již před dlouhou dobou. Interaktivním provedením
bude návštěvníkům přiblížen nejen obsah sbírek,
ale především celé zákulisí muzejního a galerijního provozu. Poutavou formou budou představeny
způsoby akvizic, konzervování, restaurování,
preparace, evidence, uložení a charakteristika
sbírek. Připraveny jsou také zajímavé doprovodné
aktivity v podobě přednášek a dílen.
Protože jsou do výstavy zapojeny všechny krajské
sbírkotvorné organizace, byla výstava pojata

jako putovní a postupně se v inovované podobě
představí ve všech sídelních městech těchto
institucí, a to v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči,
Novém Městě na Moravě a Havlíčkově Brodě.
Výstava bude zahájena v Jihlavě, a to souběžně
v Muzeu Vysočiny Jihlava a Oblastní galerii
Vysočiny v Jihlavě, a přístupna bude veřejnosti
od 21. listopadu 2014 do 22. února 2015. S cílem
přivítat návštěvníky z příhraničních regionů
Dolního Rakouska bude výstava k dispozici
i v německé jazykové verzi. Výstava byla finančně
podpořena Krajem Vysočina a její propagace
proběhla v rámci projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko, jehož nositelem je Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace.
Jana Komínová
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 249
e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz

Kulturní pozvánky 2014
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod,
Havlíčkovo nám. 19, Havlíčkův Brod
http://www.muzeumhb.cz
• 26. 9. 2014 – 5. 1. 2015
140 let muzejnictví v Havlíčkově Brodě
výstava s bohatým doprovodným programem
u příležitosti významného výročí muzea
• 16. 1. – 29. 3. 2015

Poštovnictví na Havlíčkobrodsku
známky Františka Morávka, výstava
Muzeum Vysočiny Jihlava,
Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
http://muzeum.ji.cz
• do 30. 11. 2014
Tajuplné krajiny Makrokosmos a mikrokosmos –
makrokosmos (vesmírné objekty) a mikrokosmos

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(biodaniela@seznam.cz)
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ
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(např. rozsivky) prezentují autorské fotografie Ing. Karla Daňka, Ph.D.
• 21. 11. 2014 – 22. 2. 2015
Poklady Vysočiny
velký výstavní projekt představující sbírky
muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina
• 28. 11. 2014 – 11. 1. 2015
Kouzlo vánočních ozdob
historie a současnost vánočních ozdob
• 4. 12. 2014 – 11. 1. 2015
Jihlavské a třešťské betlémy
betlémy ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava,
příspěvkové organizace
• 12. 12. 2014 – 25. 1. 2015
Photographia natura 2014
XI. ročník tradiční fotografické soutěže, tentokrát na téma Staré cesty, úvozy, aleje a pěšiny
Kavárna Muzeum, Masarykovo nám. 55,
Jihlava
• 25. 11. 2014 od 17.00 hod.
Bali – mystický ostrov bohů
přednáška Jakuba Skočdopole
• do 30. 11. 2014
Pamírská zastavení
výstava fotografa a cestovatele Alfreda
Krzemieně představující autorské fotografie
• 4. 12. 2014 od 18.00 hod.
Co se této noci stalo
koncert, účinkují Pavla Fendrichová (zpěv)
a Jindřich Macek (loutna)
• 9. 12. 2014 – 18. 1. 2015
Kresby arménských dětí
výstava pořádaná ve spolupráci s česko-arménským občanským sdružením Miasin
představí kresby dětí z Jerevanu
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč,
nám. Zachariáše z Hradce 1, Telč
• listopad - prosinec 2014
Vánoce s telčským betlémem
vánoční prohlídka unikátního betlému
manželů Vostrých, otevřeno v adventní víkendy
a 25. – 28. 12. a 30. – 31. 12. 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť,
Rooseveltova 462, Třešť
• 5. 12. 2014 – 1. 2. 2015
Dopisování
výstava představí nejzajímavější pohledy,
dopisnice, lístky polní pošty, zkrátka pozoruhodnou korespondenci ze sbírek muzea
a připomene i momenty z historie pošty
v Třešti
Muzeum Vysočiny Pelhřimov,
Masarykovo nám. 12, Pelhřimov
http://www.muzeumpe.cz
• 3. 11. – 7. 11. 2014
Křížem krážem Evropou aneb Evropské

ZPRAVODAJ
metropole v kostce
cestovatelský týden – hravý a interaktivní
vzdělávací pořad pro 3. a 4. třídy ZŠ ve
spolupráci s DDM Pelhřimov
• 18. 11. 2014 – 1. 3. 2015
Zimní sporty
výstava přinese pohled do historie zimních
sportů s ohledem na pelhřimovské reálie
• 16. 12. 2014 od 17.00 hod.
Advent před sto lety
tradice a zvyky na Pelhřimovsku
přednáška PhDr. Markéty Skořepové v rámci
muzejních úterků
• 21. 12. 2014 od 9.00 do 17.00 hod.
Zlatá neděle v Muzeu Vysočiny Pelhřimov
vánoční akce s mnohaletou tradicí v rámci
celoměstské akce Zlatá neděle na radnici,
v muzeu bude probíhat trh s výrobky tradičních řemesel a výtvarná dílna pro děti
Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1,
Třebíč
http://www.zamek-trebic.cz
• 18. 11. 2014 od 17.30 hod.
Za přírodou a lidmi na sever Etiopie
přednáška RNDr. Víta Grulicha, CSc.,
z Přírodovědecké fakulty MU Brno
• 2. 12. 2014 od 17.30 hod.
Jak vypadal typický středověký klášter?
přednáška s příklady z Vysočiny Mgr. et Mgr.
Lenky Šimo z Regionálního muzea města
Žďáru nad Sázavou
• 4. 12. 2014 – 18. 1. 2015
Betlémy soukeníků
tradiční výstava betlémů ze sbírek třebíčského
muzea a Liberecka
• 24. 11. – 19. 12. 2014
Půjdem spolu do muzea aneb Slavíme
Vánoce
program pro školy k výstavě Betlémy soukeníků
• 29. 1. – 22. 2. 2015
Magická příroda
výstava fotografií Josefa Březiny
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově
Brodě, Havlíčkovo nám. 18, Havlíčkův Brod
http://www.galeriehb.cz
• 3. 10. – 30. 11. 2014
Venda Truhlářová – Vzpomínky z cest
výstava k významnému životnímu jubileu
autorky představuje výběr z její rané grafické
tvorby a studijní kresby z cest po různých
evropských zemích
• 17. 10. – 30. 11. 2014
Tajuplný svět Pavla Čecha (Současná
česká ilustrační tvorba)
ilustrátor Pavel Čech si získal srdce nejen
dětských, ale i dospělých čtenářů neuvěřitelnou imaginací a schopností vtáhnout je
do svého světa
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• 17. 10. – 30. 11. 2014
Suzanne Renaud – Petrkov 13
putovní výstava kurátorsky zaštítěná Lucií
Tučkovou, autorkou nové biografie o této polozapomenuté osobnosti, francouzské básnířce,
manželce Bohuslava Reynka, která žila ve
stínu svého muže, nedobrovolně uvězněná
v komunistickém Československu a odříznutá
od vlasti, tvorby a způsobu života
• 5. 12. 2014
Peklo v galerii 2014
jubilejní desátý ročník oblíbené akce s čertovskou dílnou (8.00–12.00 hod. pro objednané
školní skupiny, 16.00-20.00 hod. pro širokou
veřejnost)
• 12. 12. 2014 – 1. 2. 2015
Plakát doby secese a art deca
výstava představí reklamní plakátovou
tvorbu francouzské, německé a rakousko-uherské provenience období počátku
20. století; dobový kolorit přiblíží vybrané
předměty vypůjčené z Východočeského muzea
v Pardubicích
Horácká galerie v Novém Městě na
Moravě, Vratislavovo nám. 1, Nové
Město na Moravě
http://horackagalerie.cz
• 5. 9. 2014 – 18. 1. 2015
Miro Myška – Fotografie
průřez autorovou dokumentární tvorbou; na výstavě se představují barevné i
černobílé fotografické cykly po Mongolsku
a Balkáně, Setkání Romů v Kamarku
(Camarque), cyklus Kameny – černobílé
krajiny Vysočiny, pohledy na okolí oblíbené
obce Líšné a další
• 9. 10. 2014 – 15. 1. 2015
Leonard Rotter – akvarely, sochy
výstava sochaře, řezbáře a malíře Leonarda
Rottera, na které je vystaven výběr malebných
akvarelů staré Prahy, doplněný o autorovu
sochařskou tvorbu
• 23. 10. 2014 – 11. 1. 2015
Jan Buchta – sochy
současná tvorba hodonínského sochaře
• 6. 11. 2014 od 18.00 hod.
Rok české hudby – koncert
pátý z cyklu koncertů k Roku české hudby,
připravený ve spolupráci s Hudební fakultou
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
• 8. 11. 2014 od 16.00 hod.
Beseda s Janem Svatošem
beseda novoměstského rodáka Jana Svatoše
a jeho ženy Romi Strakové o jejich nově
připravovaném filmu o cestovatelích Martinovi a Ose Johnsonových
• 19. 11. 2014 – 15. 2. 2015
Hlavně hravě
studentské práce Ateliéru designu a vizuální

číslo 10/2014

komunikace Střední uměleckoprůmyslové
školy Jihlava-Helenín
• Prosinec 2014
Vánoční galerie
stálé galerijní expozice budou v tomto čase
obohaceny o betlémy a ukázky vánočních
zvyků
• 5. 12. 2014 od 13.00 do 18.00 hod.
Mikulášské čertohrátky
tradiční akce pro malé i velké, na návštěvníky čeká tradiční peklo a Lucifer i voňavé
čertovské bylinky
• 13. 12. 2014 od 9.00 do 15.00 hod.
Vítání světla
„Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá“:
workshop pro malé i velké
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě,
Komenského 10, Jihlava
http://ogv.cz/
• 6. 11. 2014 – 18. 1. 2015
Martin Kuriš – Lola
výstava absolventa pražské akademie
výtvarných umění Martina Kuriše, v jehož
rozsáhlých obrazových celcích vystupují postavy, vycházející z předobrazů

ZPRAVODAJ
z jeho nejbližšího okolí, které figurují
v příbězích na pomezí reality a fikce
• 13. 11. 2014 – 11. 1. 2015
Sběratelův drobnopis. Šárka Koudelová –
Ondřej Basjuk – Ondřej Boušek
výstava představuje práce tří studentů pražské AVU, kteří jsou dlouhodobě také činnými
sběrateli, spojuje je znalost pocitu blaženosti
po náhodném nálezu, ale především jsou
schopni vidět jiným možná neviděné
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24, Jihlava
• 21. 11. 2014 – 22. 2. 2015
Poklady Vysočiny
interaktivní výstava představující to nejlepší
ze sbírek Kraje Vysočina včetně celého zákulisí galerijního provozu
Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkovo
nám. 87, Havlíčkův Brod
http://www.kkvysociny.cz
• 3. 10. – 14. 11. 2014
Místa utrpení, smrti a hrdinství – Vězni
z českých zemí v nacistických koncentračních táborech - výstava
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• 10. 11. 2014 v 18.00 hod.
Cestopisná beseda Kongo
Tomáš Kubeš
• 20. 11. 2014 ve 20.00 hod.
LiStOVáNí: Mé dětství v socialismu
mozaika příběhů, emocí a vzpomínek na
dětská léta v období socialismu (Kavárna
U Notáře)
• 28. 11. 2014 od 19.00 do 22.00 hod.
Večer s knihovnou – adventní večer
• 29. 11. 2014 od 9.00 do 13.00 hod.
Den pro dětskou knihu
dopoledne plné kvízů, soutěží, her a také
dobrodružná stezka knihovnou, to vše pro děti
i jejich rodiče
• 12. 1.2015 od 19.00 hod.
Skrytá tvář Route 66
cestopisná beseda se Zdeňkem Juráskem
• 16. 1. 2015 od 19.00 do 22.00 hod.
Večer s knihovnou
vyvrcholení oslav 120. výročí založení veřejné
knihovny v Havlíčkově Brodě, koncert folkové
skupiny Asonance

Dílnu Sebepoznání a seberozvoj vedl charismatický Marek Herman.

Má-li málotřídní škola plnit náročné výchovné a vzdělávací úkoly,
vyžaduje to od jediného vyučujícího značné úsilí. Pedagogové na
venkovských málotřídních školách dnes musí zvládnout schopnost
poskytovat individualizovanou péči, pracovat s věkově smíšenými
skupinami a integrovanými dětmi, umět si na základě rámcového
programu dotvořit vlastní program nebo projekt, komunikovat
s rodiči a dalšími partnery a nést i větší míru odpovědnosti, kterou
přináší právní subjektivita. Projekt Moderní venkovské málotřídní
školy realizovaný organizací Vysočina Education v rámci OP
VK je důsledně postaven na tématech a oblastech generovaných
samotnými pedagogy s maximálním respektem k jejich současným potřebám. Tento projekt je spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Mgr. Roman Křivánek,
ředitel Vysočina Education, příspěvková organizace

„Málotřídní školy mají smysl, protože i díky nim se z obcí nestávají
chatařské kolonie nebo satelitní městečka. Málotřídní školy to
v této době nemají jednoduché: balancují na hraně zrušení, snaží
se vypořádat s předsudky vůči malým venkovským školám, a přesto
se ve srovnání s velkými školami rozhodně nemají zač stydět.“
Do projektu Moderní venkovské málotřídní školy se aktivně zapojilo už 52 málotřídních škol z Kraje Vysočina. Cílem projektu je
systematické a efektivní zvyšování manažerských a profesních
kompetencí řídících a pedagogických pracovníků málotřídních škol
Kraje Vysočina včetně učitelek mateřských škol, v oblasti řízení
a kurikulární reformy s důrazem na uskutečňování změn ve vzdělávání ve specifických podmínkách malotřídních škol. Součástí
projektu bylo také několik kulatých stolů věnujících se problematice
vzdělávání ve specifických podmínkách málotřídních škol.

číslo 10/2014
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ZPRAVODAJ

Rozvoj manažerských dovedností řídících pracovníků málotřídních škol
Speciálně naplánovaná aktivita byla zaměřena na rozvoj a posílení
manažerských kompetencí řídicích pracovníků formou kurzů,
dílen a seminářů, regionálních setkání a kulatých stolů na aktuální
témata z oblasti školství právě pro řídicí pracovníky. Program byl
zacílen na podporu individuálního rozvoje pedagogů málotřídních
škol, práci s časem, plánování a řazení priorit. Součástí projektu
jsou také semináře zaměřené na modely hodnocení žáků, dílny
podporující sebepoznání a seberozvoj. Největší úspěch a ohlas
zaznamenal seminář Koučovací přístup ve vedení lidí se skupinovým výcvikem. Přidanou hodnotou pro deset vybraných ředitelů
je možnost využití služby individuálního kouče.
Mgr. Jana Kazíková, lektorka, koučka
„Málotřídky stále bojují o přežití a je pro ně stále
obtížnější udržet se v síti škol. Velký důraz proto jejich
ředitelé kladou na strategické plánování a udržitelný
rozvoj, vize a tvorbu výhledové koncepce školy tak,
aby škola mohla počítat s podporou zřizovatele a byla
unávána komunitou. Stěžejní je nepodceňovat zviditelnění školy, udržovat pozornost veřejnosti a nabídnout
jí spolupráci na řešení společných problémů.“

době spolupracujeme. Při výběru témat jsme se proto společně
radili, co koho zajímá. Nakonec jsme usoudili, že jazyků není
nikdy dost, čtenářská gramotnost je nutná ve všech oblastech
výuky a finanční gramotnost je nepostradatelná pro přežití. Díky
společné práci vznikly tři desítky originální materiálů, které
jsme otestovali i při běžné výuce.
Moderní a efektivní vzdělávání učitele málotřídních školek
Cílem tohoto školicího bloku bylo přivést učitele k založení portfolia
dítěte. Materiál se stane nezbytným prostředkem diagnostické činnosti
učitele a poskytne odpovídající zpětnou vazbu dítěti i rodičům. Na
úvodní blok navázala příprava předškoláků v mateřské škole na vstup
do základní školy a seminář zaměřený na agresivní chování dětí.
Cílem semináře bylo zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků
v otázce volby vhodné korekce závadného chování.

Mgr. Jana Suchá, ředitelka ZŠ a MŠ Fryšava
Práce s koučem vás může překvapit svojí náročností. Určitě se však vyplatí vytrvat a nebát se
otevřenosti. Společné konzultace mě vedly k hlubokému sebepoznání a inspirovaly mě k hledání
nových možností osobnostního i profesního rozvoje.
Například v problémových situacích nemám snahu
upínat se k jedinému řešení, svým kolegům dávám
důvěru, vedu je k samostatnosti, k realizaci vlastních
nápadů, naučila jsem se pracovat s nadhledem, oprostit
se od pracovní zátěže a relaxovat.
Využití informačních technologií na málotřídní škole
Aktivita zaměřená na práci a obsluhu interaktivních tabulí. Pedagogové měli možnost poznat a vyzkoušet si možnosti i principy
ovládání a tvořivého přístupu k výuce a seznámili se s přípravou
na vyučovací hodinu postavenou na práci s interaktivními tabulemi
a jejich obsluhu. Účastníci aktivity zpracovali samostatně metodické materiály. Bonusem byla dvoudenní exkurze pro pedagogické
pracovníky na základní škole s hospitacemi do tříd a následným
rozborem práce s žáky při využití interaktivní tabule.
Učitel málotřídní školy jako poradce a průvodce vzděláváním
v oblasti rozvoje gramotností žáků
Semináře v tomto bloku byly zaměřeny na finanční gramotnost
(sestavení rozpočtu, půjčování peněz, finanční produkty nebo
využití dostupných kalkulátorů), čtenářskou gramotnost formou
tematických dílen (prvouka, vyjmenovaná slova, český jazyk a další)
a jazykovou gramotnost – angličtina zaměřená na aktivity určené
pro děti, které se začínají seznamovat nebo mají za sebou základy
čtení a psaní. Výstupem jsou opět vytvořené
výukové materiály.
Mgr. Soňa Baueršímová, výkonná manažerka
projektu
„S řediteli málotřídek na Vysočině dlouho-

Lenka Malenovská a Soňa Baueršímová s oceněním Skutek roku.

O efektivní výchově, vzdělávání a vztazích mezi lidmi
Pod vedením Tatjany a Pavla Kopřivových, psychologů s mnohaletou
praxí v oblasti klinické psychologie, psychoterapie a poradenství,
byly připraveny kurzy výuky dovedností a postupů k vytvoření
bezpečného klima ve třídě i ve škole s cílem vychovávat děti k tvořivosti, iniciativě a zodpovědnosti.
Projekt Moderní venkovské málotřídní školy byl oceněn titulem
Skutek roku Kraje Vysočina. Odborná porota jej vyhodnotila jako
aktivitu, která je pro region a jeho občany mimořádná. Ačkoli je
soutěž zaměřena zejména na jednotlivce a jejich dobrovolné skutky,
součástí je také ocenění projektů, které pomáhají se zvýšením
kvality života v kraji.
Více informací na www.vys-edu.cz.
Moderní venkovské málotřídní školy
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.50/02.0008
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SPECIÁLNÍ BAREVNÉ TAŠKY
PODPOŘÍ TŘÍDĚNÍ ODPADU V KRAJI VYSOČINA
Tříbarevné sady tašek na třídění plastů, skla a papíru se
staly hitem v celé řadě obcí
České republiky a přinesly
lepší výsledky tříděného sběru
odpadu. Proto se Autorizovaná
obalová společnost EKO-KOM
rozhodla ve spolupráci s Krajem Vysočina podpořit rozšíření
těchto praktických žluto-modro-zelených sad tašek na třídění
odpadu. Ty jsou připraveny pro
více než šest tisíc domácností.
Tašky na třídění odpadu je
možné zdarma vyzvednout na
obecních a městských úřadech
Jak získat tašky na třídění
odpadů? Stačí mít trvalé bydliště
v jedné ze sedmnácti vybraných
obcí na Jihlavsku, ve Velkém
Meziříčí a Žďáru nad Sázavou.
Ve Žďáru nad Sázavou získá
sadu tašek zdarma každý občan,
který dorazí do informační
kanceláře u vstupu do radnice
a předloží občanský průkaz. Od
srpna, kdy začal městský úřad
tašky na třídění rozdávat, si pro
ně přišlo přes 1 100 lidí. V současné době jich k rozebrání
zbývá ještě zhruba tisícovka.
Ve Velkém Meziříčí získají
speciální tašky občané s trvalým pobytem ve městě rovněž
zdarma, musí však mít zaplacen
poplatek za komunální odpad.
Pokud tuto podmínku splňují,
mohou si vybrat na odboru
životního prostředí hned ze dvou
variant tašek. Rozměrově větší
sada tašek na třídění odpadů
je vhodná spíše do rodinných
domků, zatímco menší tašky
uvítají lidé v bytech. Zdislava
Oplatková, která má na městském úřadě na starosti odpadové
hospodářství, upřesnila:
„Zatím zaznamenáváme zájem
spíše o větší sady tašek. Těch

jsme rozdali 800 a zbývají jich
poslední dvě stovky. Menších sad
jsme doposud rozdali polovinu.
Takže jich zbývá k dispozici ještě
500.“
Například v obci Věž rozdají
300 sad tašek zdarma občanům s trvalým pobytem, ale
také majitelům rekreačních chat.
Starosta obce Miroslav Miksa
k tomu uvedl:
„Tašky získají občané na obecním úřadu při platbě poplatku za
komunální odpad na rok 2015.
Podmínkou pro předání tašek
bude také to, aby měli zájemci
uhrazené poplatky v minulých
letech. Pokud tyto podmínky
splní, mohou si vybrat hned
ze dvou variant tašek. Rozměrově větší sada tašek na třídění odpadů je vhodná spíše
do rodinných domků, zatímco
menší tašky uvítají lidé v menších rekreačních chatách.“
V Hybrálci, Kozlově nebo ve
Vysokých Studnicích již distribuce celkem 500 sad tašek
probíhá. Arnoštka Ženčáková,
starostka obce Vysoké Studnice, říká:
„Lidé si pro tašky na třídění
odpadů sami aktivně chodí na
obecní úřad. Naší podmínkou
pro jejich předání je, aby měli
lidé zaplacený poplatek za komunální odpad. Reakce občanů
jsou zatím pozitivní. Myslím si,
že to obci přinese vyšší výtěžnost
tříděného odpadu, což má příznivý dopad na obecní rozpočet.“
Sada tří tašek je praktickým pomocníkem při třídění
odpadu v domácnostech
Sada na třídění odpadů obsahuje
celkem tři snadno omyvatelné
tašky, které je možné k sobě
spojit suchým zipem. Jednot-

livé tašky jsou barevně odlišeny
tak, aby bylo třídění odpadů
co nejjednodušší. Žluté tašky
jsou určeny na plasty, modré na
papír a zelené na sklo. Výhodou je, že pokud se žlutá taška
naplní například PET lahvemi,
je možné ji od ostatních odejmout a vynést do kontejneru na
plasty samostatně. Stejně snadno
lze ze sady odebrat také tašky
určené na papír a použité sklenice. Pokud si lidé nejsou jistí,
jak správně odpady třídit, stačí
se podívat přímo na jednotlivé
tašky. Podobně jako na samolepkách na barevných kontejnerech
jsou také na taškách zobrazeny
jednotlivé druhy plastů, papíru
a skla, které je do nich možné
vhazovat. V případě dalších
dotazů se mohou občané obrátit
přímo na obec.
K třídění odpadu se snaží lidi
motivovat společně s obcemi
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Ta každoročně
realizuje celou řadu podpůrných aktivit. Ve spolupráci
s Krajem Vysočina například
chystá na prosinec zajímavou
akci. Během ní objeví více než
100 000 domácností na Vysočině v poštovních schránkách
milý předvánoční dárek. Roman
Zouhar, regionální manažer společnosti EKO-KOM pro Kraj
Vysočina, k tomu dodává:
„Aktivity jako distribuce barevných tašek na třídění mají
rozhodně smysl. Každoročně
zaznamenáváme vyšší výtěžnosti
tříděného sběru odpadů. Plasty,
papír, sklo a další odpady, které
lze třídit, se pak druhotně zpracovávají na nové výrobky. To
je dobré především pro životní
prostředí, protože se v přírodě
šetří primární suroviny a místa
na skládkách, jež se tak nemusí
zbytečně rozšiřovat. Díky třídění
a recyklaci obalových materiálů

se každým rokem zachrání zhruba
23 km² přírody. Jen ročně se tříděním papíru ušetří skoro dva
miliony stromů.“ Více informací
o třídění odpadů mohou lidé najít
na internetových stránkách:
www.jaktridit.cz.
Kde a kolik tašek je pro
občany připraveno?
Obec

Počet

Arnolec

90

Čížov

90

Dušejov

175

Hybrálec
Kochánov

180
53

Kozlov

176

Měšín

80

Nadějov

70

Plandry

75

Šimanov

130

Úsobí

280

Ústí
Velké Meziříčí

90
2 000

Věž

300

Vílanec

20

Vysoké Studnice

120

Zbinohy
Žďár nad Sázavou
Ždírec
Celkem

38
2 400
120
6 487

MamiArt, s. r. o.:
Josefa Myslivečka 1880,
738 01 Frýdek-Místek
Milan Anděl,
andel@mamiart.cz,
tel.: 721 071 236,
web: www.mamiart.cz
Eva Navrátilová
odbor životního prostředí
a zemědělství
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Minimální mzda
V částce 86/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 26. 9. 2014 bylo
pod č. 204 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
8 500 Kč na 9 200 Kč, resp.
základní hodinovou sazbu minimální mzdy se ze stávajících
50,60 Kč zvyšuje na 55 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. 2015.
DPH
V částce 82/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 12. 9. 2014 byl pod
č. 196 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.

Primárním cílem novely zákona
je transpozice nových směrnic
EU, které mění směrnici o DPH,
přičemž novela zákona obsahuje změny v pravidlech pro
stanovení místa plnění, rozšíření zvláštních režimů jednoho
správního místa pro neusazené
osoby poskytující vybrané
služby a nové vymezení území
členského státu EU.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2015 (část 1. 10. 2014).
Spotřební daně
V částce 85/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 26. 9. 2014 byl pod
č. 201 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona mění sazby
spotřební daně z tabákových
výrobků
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 12. 2014 (část 1. 10. 2014).
Zelená nafta
V částce 85/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 26. 9. 2014 byla pod
č. 202 publikována vyhláška
o způsobu výpočtu nároku na
vrácení daně z minerálních olejů
zaplacené v cenách některých
minerálních olejů spotřebova-

ných v zemědělské prvovýrobě
a způsobu a podmínkách vedení
dokladů a evidence s nimi souvisejícími.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2014.
Oceňovací vyhláška
V částce 83/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 25. 9. 2014 byla pod
č. 199 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013
Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací
vyhláška).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2014.
Elektrozařízení a elektroodpady
V částce 84/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 26. 9. 2014 byla pod
č. 200 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška
č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektro
zařízeními a elektroodpady
a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška
o nakládání s elektrozařízeními
a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2014 (část 1. 1. 2015).

Cestovní doklady
V částce 86/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 26. 9. 2014 byla pod
č. 206 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška
č. 415/2006 Sb., kterou se stanovují technické podmínky
a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických
údajů obsažených v nosiči dat
cestovního dokladu, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2015.
Škodlivé organismy
V částce 87/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 9. 2014 byla pod
č. 207 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008
Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých
organismů rostlin a rostlinných
produktů, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2014.
Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
Pedagogičtí pracovníci
V částce 82/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 12. 9. 2014 byl pod
č. 197 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona si klade za cíl
umožnit výkon přímé pedagogické činnosti osobám, které
nesplňují předpoklad odborné
kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících.

Ve školách a některých školských zařízeních v současné
době pracují pedagogičtí pracovníci (učitelé a pedagogové
volného času) na částečný úvazek, přičemž zároveň pracují
v jiném sektoru. Jedná se zejména
o odborníky ve svých oborech
(zejména technické obory), dále
o umělce a trenéry. Vzhledem
k jejich částečnému úvazku ve
školství a hlavnímu příjmu z jiné
činnosti nelze předpokládat, že
odbornou kvalifikaci pro výkon
činnosti pedagogického pracov-

níka získají, pro školství jsou
však přínosem jejich odborné
znalosti či umělecké nebo sportovní schopnosti.
Ve školství dále působí jako učitelé
konverzace v cizím jazyce, případně jako učitelé cizího jazyka,
rodilí mluvčí. Pokud tyto osoby
nesplňují odbornou kvalifikaci, je
pro ně obtížné odborné kvalifikace
dosáhnout, neboť studia k získání pedagogické způsobilosti se
uskutečňují výhradně v českém
jazyce. Pokud by rodilí mluvčí

nemohli po 1. lednu 2015 přímou
pedagogickou činnost vykonávat,
mohlo by dojít k oslabení výuky
cizích jazyků, neboť výuka rodilými mluvčími je považována za
jeden z prvků k zefektivnění učení
se cizím jazykům.
Zákon tak reaguje na tuto situaci a umožní vykonávat přímou pedagogickou činnost bez
odborné kvalifikace:
• rodilým mluvčím cizích
jazyků s maturitní zkouškou
či vysokoškolským vzděláním

číslo 10/2014

• učitelům některých předmětů pracujícím na úvazek
nepřesahující jednu polovinu
stanovené týdenní pracovní
doby (např. všeobecně-vzdělávací předměty vyučované
výkonnými a výtvarnými
umělci)
• pedagogickým pracovníkům,
kteří k 1. 1. 2015 dosáhli
55 let věku a dlouhodobým
výkonem přímé pedagogické
činnosti na příslušném druhu
školy nebo školského zařízení nejméně po dobu 20 let

ZPRAVODAJ
prokázali schopnost výkonu
požadované činnosti
Novela zákona tak znemožňuje, aby nastala situace, kdy
v některých regionech nebo pro
některé předměty, respektive pro
určitou výši úvazku se nepodaří
zajistit pedagogické pracovníky
s potřebnou odbornou kvalifikací.
Podobná situace může nastat i v
případě, že kvalifikovaný pedagogický pracovník své místo
opustí, aniž by za něj byla předem
zajištěna kvalifikovaná náhrada.
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Parlament tak souhlasil se zavedením výjimek pro některé
nekvalifikované učitele, kteří by
jinak museli školství k 1. lednu
2015 opustit. Všichni ostatní
by měli do konce roku alespoň
zahájit studium pro získání pedagogické kvalifikace, jinak by
měli ve svých pozicích skončit.

ném rozsahu pedagogickým
pracovníkem, který nesplňuje
předpoklad odborné kvalifikace,
pokud prokazatelně nemůže tyto
činnosti zajistit pedagogickým
pracovníkem s odbornou kvalifikací.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2015.

Navíc bude právnické osobě
vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení umožněno
zajišťovat výchovu a vzdělávání
po nezbytnou dobu a v nezbyt-

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. 5/2014 konaného dne 9. 9. 2014
Usnesení 0362/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0363/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Josefa Macha
a Ing. Karla Pačisku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
kraje č. 5/2014.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0364/05/2014/ZK– Zastupitelstvo kraje bere na vědomí *
zprávu o činnosti rady kraje * Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva
kraje za první pololetí roku 2014 dle materiálu ZK-05-2014-02, př.
1, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2014-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje,
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0365/05/2014/ZK– Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0366/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje volí pana Mgr.
Ing. Lubomíra Dvořáka do funkce přísedícího Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH, termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0367/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality
2014 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2014-05,
př. 1 * neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence
kriminality 2014 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-05-2014-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0368/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2013
dle materiálu ZK-05-2014-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0369/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání
České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany
nebo Jaderné elektrárny Temelín dle materiálu ZK-05-2014-07, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0370/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
Memorandum o spolupráci dle materiálu ZK-05-2014-08, př. 2.
odpovědnost: OSH, termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0371/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí způsobilých výdajů projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“ dle materiálu
ZK-05-2014-09, př. 7, schvaluje * převod finančních prostředků ve výši
72 118 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na
kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, za účelem
poskytnutí zápůjčky ve výši 72 118 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního
onkologického centra Nemocnice Jihlava“ * rozpočtové opatření
v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku
3 750 Kč při současném zvýšení položky 5336 – Neinvestiční
transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku
3 750 Kč * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky
5901 – Nespecifikované rezervy o částku 12 722 960 Kč při současném
zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím o stejnou částku 12 722 960 Kč * zvýšení závazného
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ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 3 750 Kč s určením na zajištění povinné
spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci neinvestičních výdajů
projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“ * zvýšení závazného
ukazatele „Investiční dotace“ o 12 722 960 Kč u Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, s určením na zajištění povinné spoluúčasti
zřizovatele ve výši 15 % v rámci investičních výdajů projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického
centra Nemocnice Jihlava“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Sázavou nově oddělené pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2014-12,
př. 1, tab. 1, a pozemek dle materiálu ZK-05-2014-12, př. 1, tab. 3,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Světlá nad Sázavou
* nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 1799-525/2013 pro
k. ú. a obec Světlá nad Sázavou uvedené v materiálu ZK-05-2014-12,
př. 1, tab. 2, z vlastnictví Města Světlá nad Sázavou do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1151 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2014-12, př. 2 * dodatek č. 1152 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2014-12, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0372/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
odvod do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
v celkové výši 16 105 027 Kč dle materiálů ZK-05-2014-100, př. 1,
ZK-05-2014-100, př. 2, ZK-05-2014-100, př. 3, a ZK-05-2014-100,
př. 4, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Ostatní finanční operace, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
o částku 16 105 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 16 105 100 Kč související s odvodem do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
dle materiálu ZK-05-2014-100.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0377/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2014-13,
př. 1, v k. ú. Hrutov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Hrutov * nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2014-13, př. 2, v k. ú. Hrutov z vlastnictví Obce Hrutov do
vlastnictví Kraje Vysočina * nabýt úplatně pozemky od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do
vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2014-13,
př. 3, za dohodnutou cenu ve výši 40 Kč/m2, schvaluje * dodatek č.
1153 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-13, př. 4 * dodatek
č. 1154 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-13, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0373/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace o připravované návštěvě guvernéra provincie Hubei v Kraji
Vysočina s důrazem na podnikatelskou misi návštěvy, rozhoduje
o mezinárodní spolupráci Kraje Vysočina s provincií Hubei v intencích
návrhu Memoranda o spolupráci dle materiálu ZK-05-2014-101,
př. 3, ukládá hejtmanovi kraje * dojednat v rámci připravované
návštěvy guvernéra provincie Hubei v Kraji Vysočina finální text
Memoranda o spolupráci * předložit podepsané Memorandum
o spolupráci Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí, a to na jeho
nejbližším jednání.
odpovědnost: OSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 6, zdrželo se 7.
Usnesení 0374/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období
leden–červenec 2014 dle materiálu ZK-05-2014-10, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. září 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0375/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem dle GP č. 173-35/2014 pro k. ú. Pavlov u Ledče nad
Sázavou a obec Pavlov nově oddělené pozemky uvedené v materiálu
ZK-05-2014-11, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Pavlov, schvaluje dodatek č. 1150 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2014-11, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0376/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem dle GP č. 1799-525/2013 pro k. ú. a obec Světlá nad

Usnesení 0378/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatně pozemky par. č. 1106/3 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 1 054 m2 a par. č. 1135/8 – ostatní plocha, silnice, o výměře
15 663 m2 v k. ú. Meziříčko u Jihlavy z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek
č. 1155 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0379/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1196/6 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 472 m2, par. č. 1196/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 200 m2, par. č. 1196/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 120 m2 a par. č. 1196/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 47 m2 v k. ú. Řehořov z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Městyse Kamenice, schvaluje dodatek č. 1156 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0380/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu „II/411 Dešov,
most ev. č. 411-004“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle
materiálu ZK-05-2014-16, př. 1, od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0381/05/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0382/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně
převést pozemek par. č. 250/8 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře
73 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 219-53/2014 z pozemku
par. č. 250/4 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci
Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r. o., se sídlem Nové Město
na Moravě, Maršovice 87, PSČ 592 31, IČ: 26259044, za kupní cenu
25 550 Kč, schvaluje dodatek č. 1157 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2014-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0383/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt darem pozemek par. č. 712/9 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 7 m2 v k. ú. Slavíkovice u Jemnice z vlastnictví Obce
Slavíkovice do vlastnictví Kraje Vysočina * nabýt úplatně pozemky
od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní
smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2014-19, př. 1, za dohodnutou cenu ve výši
40 Kč/m2, schvaluje dodatek č. 1158 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2014-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový,termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0384/05/2014/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době
uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu
dle materiálu ZK-05-2014-20, př. 1, za dohodnutou kupní cenu ve
výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0385/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt úplatně pozemek par. č. 973/1 ostatní plocha, silnice, o výměře
1 208 m2 v k. ú. Kouty u Bojiště z vlastnictví České republiky
a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč,
státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč,
IČ: 00016918, do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy
dle materiálu ZK-05-2014-21, př. 2, za kupní cenu 67 030 Kč
plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši
2 200 Kč + 21 % DPH, plus úhradu správního poplatku za podání
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a plus úhradu
vypočtené daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z kupní
ceny * nabýt bezúplatně pozemek par. č. 2029/10 – ostatní plocha,
silnice, o výměře 1 703 m2 v k. ú. Horní Paseka z vlastnictví České
republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha, IČ: 69797111, do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek
č. 1159 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-21, př. 3.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0386/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0325/05/2007/ZK ze dne 18. 9. 2007 tak,
že materiál ZK-05-2007-31, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-05-2014-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0387/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0410/06/2007/ZK ze dne 6. 11. 2007 tak,
že materiál ZK-06-2007-27, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-05-2014-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0388/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0468/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 tak,
že materiál ZK-07-2007-19, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-05-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0389/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt darem pozemek par. č. 1168/2 – ostatní plocha, silnice, o výměře 167 m2 oddělený geometrickým plánem č. 324,
94 – 1082/2013 z pozemku par. č. 1168 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov z vlastnictví Obce Vilémov do
vlastnictví Kraje Vysočina * nabýt úplatně pozemek par. č. 1167/6
– ostatní plocha, silnice, o výměře 29 m2 oddělený geometrickým plánem č. 324, 94 – 1082/2013 z pozemku par. č. 1167/1
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. 1160 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2014-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0390/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 932 – ostatní plocha, silnice, o výměře
10 814 m2 v k. ú. a obci Nový Telečkov z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Obce Nový Telečkov, schvaluje dodatek č. 1161 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2014-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0391/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 266/10 o výměře 542 m2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. a obci Stržanov, pozemek
par. č. 647/5 o výměře 391 m2 – ostatní plocha, silnice, a pozemek
par. č. 647/7 o výměře 206 m2 ostatní plocha, silnice, oba v k. ú.
Zámek Žďár, všechny v obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví Města
Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek
č. 1162 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0392/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 1887/1 – ostatní plocha, silnice, o výměře
5 687 m2 v k. ú. a obci Nové Syrovice z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Obce Nové Syrovice, schvaluje dodatek č. 1163 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2014-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0393/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje
rozhoduje * převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2014-29, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Chlumětín * nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2014-29, př. 2, z vlastnictví Obce Chlumětín do vlastnictví
Kraje Vysočina * schválit dodatek č. 1164 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2014-29, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0394/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 1165 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0395/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít s Povodím Moravy, státním podnikem, se sídlem Dřevařská
932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ: 70890013, smlouvu o budoucím
zřízení služebnosti dle materiálu ZK-05-2014-31, př. 1, na část
pozemku par. č. 300/3 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava pro akci
„II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0396/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 74 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 5 m2 a pozemek par. č. 701/4 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 66 m2, oddělený GP č. 138-3855/2013 z pozemku
par. č. 701/1, v k. ú. a obci Hvězdoňovice z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Obce Hvězdoňovice, schvaluje dodatek č. 1166 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0397/05/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0398/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1787/2 – ost. plocha, silnice,
o výměře 420 m2, par. č. 47/42 – ost. plocha, silnice, o výměře 62 m2 ,
par. č. 47/43 m2 – vodní plocha, koryto vodního toku, o výměře
1 m2 a par. č. 1787/55 – ost. plocha, silnice, o výměře 19 m2 oddělený
GP č. 437-57/2014 z pozemku par. č. 1787/53 v k. ú. a obci Kejžlice

strana 10

z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Kejžlice, schvaluje
dodatek č. 1169 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny dle materiálu ZK-05-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0399/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem díl „a“ o výměře 70 m2 oddělený dle geometrického
plánu č. 1810-64/2013 z pozemku par. č. 1536/10 v k. ú. a obci Třešť
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Třešť, schvaluje
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště Třešť, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0400/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu „II/3853 Dolní
Rožínka – Strážek“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle
materiálu ZK-05-2014-36, př. 1, od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0401/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 1085/4 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 345 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví společnosti ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12,
1701 04 Praha 7, IČ: 60193531, za cenu 103 500 Kč + DPH plus
úhradu nákladů vynaložených na pořízení znaleckého posudku ve
výši 826 Kč, schvaluje dodatek č. 1170 Zřizovací listiny Krajské
správy a držby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2014-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0402/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par.č. 2305/8 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 40 m2, par. č. 2305/9 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 424 m2, par. č. 2305/10 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 5 520 m2, par. č. 2305/11 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 135 m2, par. č. 2364/3 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 4 778 m2 a par. č. 2400/3 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 100 m2 v k. ú. a obci Salačova Lhota z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Obce Salačova Lhota, schvaluje dodatek
č. 1171 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle
materiálu ZK-05-2014-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0403/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem * dle GP č. 6832-1129/2012 nově oddělený pozemek
par. č. 2259/70 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
360 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky
a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina * dle GP č. 6832-1129/2012
nově oddělený pozemek par. č. 2293/6 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 5 743 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
z vlastnictví Města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1172 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
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ZK-05-2014-39, př. 1 * dodatek č. 1173 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2014-39, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0404/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 464/2 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 52 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E. ON Distribuce, a. s.,
IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, za kupní cenu 32 000 Kč, schvaluje dodatek č. 6 Zřizovací
listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu
ZK-05-2014-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0405/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 5192/2 – ost. plocha, silnice, o výměře
2 m2, par. č. 5203/26 – ost. plocha, silnice, o výměře 1 782 m2 v k. ú.
Moravské Budějovice a par. č. 4210/4 – ost. plocha, silnice, o výměře
902 m2 v k. ú. Lažínky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
České republiky, příslušnosti hospodaření pro Ředitelství silnic
a dálnic ČR, schvaluje dodatek č. 1174 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2014-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0406/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2014-42, př. 1, z vlastnictví
České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní
statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7,
252 61 Jeneč, IČ: 00016918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní
cenu 331 150 Kč, uhradit Státnímu statku Jeneč, státnímu podniku v likvidaci, částku za vyhotovení znaleckého posudku ve výši
4 000 Kč a uhradit daň z nabytí nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0407/05/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0408/05/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0409/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ dle materiálu
ZK-05-2014-45, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OM, termín: 31. 12. 2014
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Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0410/05/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0411/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení
0303/04/2014/ZK tak, že text * „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
úplatně pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-04-2014-35, př. 2,
ZK-04-2014-35, př. 3, ZK-04-2014-35, př. 4, a ZK-04-2014-35, př.
5, za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupních smluv“ se nahrazuje textem
* „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-04-2014-35, př. 2, ZK-04-2014-35, př. 3,
ZK-04-2014-35, př. 4, a za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních
smluv a rozhoduje nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2014-47, př. 1, z vlastnictví Města Velké Meziříčí, Obce
Petráveč a Obce Dolní Heřmanice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0412/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 2632 – ostatní plocha, silnice, o výměře
33 m2 a par. č. 2633 – ostatní plocha, silnice, o výměře 3 m2 v k. ú.
Chotěbudice z vlastnictví Obce Chotěbudice do vlastnictví Kraje
Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0413/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
úplatně pozemky par. č. 59/7 o výměře 138 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou, par. č. 574/8, o výměře 26 m2 a par. č. 581/13 o výměře 72 m2
oba k. ú. Švařec – 3 208 Kč za kupní cenu 48 315,20 Kč z vlastnictví
České republiky, právo hospodařit Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11,
602 00 Brno, do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle
materiálu ZK-05-2014-49, př. 1, a uhradit prodávajícímu náklady na
vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4 300 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0414/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
odůvodnění veřejných zakázek * „Úspory energií – Hotelová škola
Třebíč – budova internátu“ * „Úspory energií – Gymn. a SOŠ
a VOŠ Ledeč nad Sázavou – pavilon Koželská“ * „Úspory energií
– Akademie – VOŠ, gymn. a SOŠ – internát Světlá nad Sázavou“
* „Úspory energií – Gymnázium Telč – stará budova“ * „Úspory
energií – SPŠ Pelhřimov – učební pavilon Friedova“ * „Úspory
energií – OA a HŠ Velké Meziříčí – nová budova“ * „Úspory energií – SŠ stavební Třebíč – provozní budova“ * „Úspory energií – SŠ
automobilní Jihlava – učební pavilon“ dle materiálu ZK-05-2014-50,
př. 2 * převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo z cizích zdrojů ve výši 106 000 000 Kč na zvláštní účet projektu
Realizace úspor energií – 60. výzva OPŽP s tím, že tyto finanční
prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor životního prostředí
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a zemědělství, odbor ekonomický, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0415/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2014-51, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti
hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, schvaluje dodatek
č. 1175 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-51, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0422/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemek par. č. 3432/36 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 86 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, oddělený GP č. 277978/2014 z pozemku par. č. 3432/25 z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Města Nové Město na Moravě * nabýt darem pozemek par.
č. 3441/4 – ost. plocha, silnice, o výměře 2 261 m2 v k. ú. Nové Město
na Moravě z vlastnictví Města Nové Město na Moravě do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1176 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2014-58, př.
1 * dodatek č. 1177 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny dle materiálu ZK-05-2014-58, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0416/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina
v rozsahu dle materiálu ZK-05-2014-52, př. 1, za dohodnutou kupní
cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0417/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem z vlastnictví Města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo
náměstí 87, Velká Bíteš, IČ: 00295647, do vlastnictví Kraje Vysočina
pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 2438/3 – trvalý
travní porost o výměře 627 m2, par. č. 2437/3 – vodní plocha, vodní
tok, o výměře 192 m2 a par. č. 2438/4 – trvalý travní porost o výměře
1 464 m2, všechny v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: OM, termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0418/05/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0419/05/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0420/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 1849/4 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
985 m2 a par. č. 1849/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
948 m2 oddělené geometrickým plánem č. 3604-174/2014 z pozemku
par. č. 1849 v k. ú. a obci Humpolec za kupní cenu ve výši
700 Kč/m2 + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0421/05/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.

Usnesení 0423/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit
usnesení č. 369/07/2003/ZK ze dne 16. 12. 2003, ukládá odboru
kultury památkové péče a cestovního ruchu a odboru majetkovému
Krajského úřadu Kraje Vysočina zpracovat návrh komplexního
řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny,
tj. umístění sídla i skladových prostor, s využitím vhodného objektu
v Havlíčkově Brodě do 31. 12. 2015 a předložit jej k projednání
Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
odpovědnost: OKPPCR, OM, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0424/05/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický,
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0425/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje udělit
cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním
školám umístěným na 1.–3. místě v I. a II. kategorii krajského
kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2014 dle materiálu
ZK-05-2014-60, př. 1, a na základě vzorové smlouvy dle materiálu
ZK-05-2014-60, př. 2.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0426/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
schválit odůvodnění veřejné zakázky „II/523 Jihlava – Humpolec,
1. etapa“, v rozsahu materiálu ZK-05-2014-61, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0427/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
schválit odůvodnění veřejné zakázky „II/347 Světlá n. S. – D1, 2.
stavba – úsek č. 2“ v rozsahu materiálu ZK-05-2014-62, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0428/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina
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a Městem Chotěboř dle materiálu ZK-05-2014-63, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0429/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
schválit odůvodní veřejné zakázky „II/602 hr. kraje – Pelhřimov,
7. stavba – úsek č. 1“ v rozsahu materiálu ZK-05-2014-64, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0430/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Moravské Budějovice dle materiálu
ZK-05-2014-65, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0431/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení
č. 0034/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014 v části „stanoví rozsah základní
dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014 * ve veřejné
linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných
ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil.
počtu ujetých km * ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do
297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní
obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů“, stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro
rok 2014 * ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do
283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní
obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km * ve
veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 293 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených
z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých
vlakokilometrů, schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly
Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212 – Silnice a položky
5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 8 300 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci,
při současném snížení § 2212 – Silnice o částku 300 000 Kč,
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku 500 000 Kč,
§ 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 000 000 Kč
a § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy o částku 3 500 000 Kč
* zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku
8 300 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí realizovaných
KSÚSV dle materiálu ZK-05-2014-66, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0432/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka
2420 – Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných
společností a podobných subjektů) o částku 577 000 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky od Energetické agentury Vysočiny
poskytnuté na předfinancování projektu FUWA – Future of Waste
a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0433/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-05-2014-68, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0434/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-05-2014-69, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0435/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů na zvláštní účet projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji
Vysočina“ ve výši 805 000 Kč na spolufinancování a předfinancování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou uvolňovány
postupně dle potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0436/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-05-2014-71, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt
a ve výši dle materiálu ZK-05-2014-71. př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0437/05/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by
jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0438/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů
ve výši 15 000 000 Kč určených na předfinancování projektu s tím, že
finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0439/05/2014/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 4 670 000 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický,
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0440/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere
na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých
výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu
ZK-05-2014-75, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu
ZK-05-2014-75, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický
odbor, termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0441/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu
Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které
zřizuje kraj, dle materiálu ZK-05-2014-76, př. 1, právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce,
dle materiálu ZK-05-2014-76, př. 2, a právnické osobě vykonávající
činnost škol a školských zařízení, kterou zřizuje soukromý subjekt,
dle materiálu ZK-05-2014-76, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

o zařazení České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
a Školního statku Humpolec mezi národní centra odborného zemědělského vzdělávání se zaměřením na obecné zemědělství.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příslušných
příspěvkových organizací, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0442/05/2014/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 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu
ZK-05-2014-77, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle tabulky 2 materiálu
ZK-05-2014-77, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0448/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje nevyhovuje
žádosti příjemce dle materiálu ZK-05-2014-82, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 2, zdržel se 1.

Usnesení 0443/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení
školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce
2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení dle materiálu ZK-05-2014-78, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0450/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje Cenu
Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli
knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 24. Podzimního
knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0444/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci Automotoklubu Pacov v AČR se sídlem nám. Svobody
1, 395 01 Pacov, IČ: 75092671, ve výši 200 000 Kč dle materiálu
ZK-05-2014-79, př. 5, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve
zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0445/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
sloučit Praktickou školu a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad
Sázavou s Pedagogicko-psychologickou poradnou Žďár nad Sázavou
dnem 1. 1. 2015 dle materiálu ZK-05-2014-80, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příslušných
příspěvkových organizací, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0446/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje deklaruje *
zájem Kraje Vysočina na dalším systematickém rozvoji odborného
zemědělského vzdělávání v České zemědělské akademii v Humpolci,
střední škole a ve Školním statku Humpolec * zájem Kraje Vysočina

Usnesení 0447/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00351.0028
dle materiálu ZK-05-2014-81, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0449/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotace v rámci grantového programu „Lyžařské běžecké
trasy 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2014-83, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0451/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout Filharmonii G. Mahlera, IČ: 26617706, se sídlem Lesní
2946/5, 586 03 Jihlava, dotaci ve výši 190 200 Kč dle materiálu
ZK-05-2014-85, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3312 – Hudební činnost, o částku
190 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek
kraje, o částku 190 200 Kč určenou na podporu projektu Rok české
hudby 2014 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ekonomický odbor, termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0452/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny
2014“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2014-86, př. 1
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2014-86, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0453/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout Městu Havlíčkův Brod dotaci na podporu projektů
v oblasti seniorské politiky v celkové výši 75 000 Kč z kapi-
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toly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče, dle materiálu
ZK-05-2014-87, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický,
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0454/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2014“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-05-2014-88, př. 2 * neposkytnout dotace v rámci grantového
programu „Investujme v sociálních službách 2014“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-05-2014-88, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0455/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
– Aktualizaci pro rok 2015 dle materiálů ZK-05-2014-89, př. 1upr1,
a ZK-05-2014-89, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0456/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský
rodině dle materiálu ZK-05-2014-90, př. 1, vyhlašuje soutěž Podnik
přátelský rodině pro rok 2014 dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro udělení ceny Podnik přátelský rodině.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0457/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje
z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje
poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015
dle materiálu ZK-05-2014-91, př. 1, vyhlašuje Výzvu k podávání
žádostí o dotace na rok 2015 dle materiálu ZK-05-2014-91, př. 2.
odpovědnost: OSV, termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0458/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
memorandum dle materiálu ZK-05-2014-92, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0459/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014–2020 dle materiálu
ZK-05-2014-93, př. 1 * neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014–2020
dle materiálu ZK-05-2014-93, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0460/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů na zvláštní účet projektu Propagace evropsky významných
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lokalit Kraje Vysočina ve výši maximálně 2 420 000 Kč s tím, že
tyto finanční prostředky budou sloužit k předfinancování a spolufinancování projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 10. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0461/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů ve výši 16 500 000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor
energie v objektu DM Světlá nad Sázavou s tím, že tyto finanční
prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0462/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Bioodpady 2014 dle materiálu ZK-05-2014-96,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Bioodpady
2014 ve složení * ODS – Ivo Rohovský (ZR), Zdeňka Švaříčková
(JI) * KDU-ČSL – Jana Houšková (PE), Miroslav Vrbka (TR)
* ČSSD – Jaroslav Bártl (JI) * KSČM – Ladislav Brož (PE), Marek
Nevoral (TR) * Pro Vysočinu – Pavel Gregor (TR), Pavel Maslák
(JI) * TOP09 a STAN – Libor Honzárek (HB), Luboš Rudišar (PE)
* Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Bioodpady 2014 * garantem grantového programu
Bioodpady 2014 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce
garanta Ing. Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ing. Milana
Křížka s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0463/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku
obcí 2014 dle materiálu ZK-05-2014-97, př. 1, jmenuje * řídicí výbor
grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku
obcí 2014 ve složení * ODS – Barbara Litomiská (PE), Vítězslav
Schrek (JI) * KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR), Jaroslav Poborský
(HB) * ČSSD – Pavla Kučerová (PE) * KSČM – Věra Buchtová (ZR),
Vladimír Frič (HB) * Pro Vysočinu – Anna Machátová (TR), Eva
Požárová (JI) * TOP09 a STAN – Irini Martakidisová (ZR), Martin
Sedlák (HB) * Jaromíra Pospíchala (ZR, ČSSD) předsedou řídicího
výboru grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou
politiku obcí 2014 * garantem grantového programu Podporujeme
prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014 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. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0464/05/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o ustavení platformy spolupráce s označením Regionální stálá konference
Kraje Vysočina dle principů a pravidel uvedených v materiálech
ZK-05-2014-102, ZK-05-2014-102, př. 1, a ZK-05-2014-102, př. 2,
nominuje za Kraj Vysočina členy a jejich náhradníky do regionální
stálé konference dle materiálu ZK-05-2014-102, př. 4upr1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 10/2014
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