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Zveřejňování návrhu rozpočtu a závěrečného účtu
Zákonem č. 465/2011 Sb., který
nabyl účinnosti dne 30. 12. 2011,
byl kromě jiných zákonů změněn
i zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Hlavní změny se
v tomto zákoně týkají § 22 upravujícího problematiku porušení
rozpočtové kázně a dále ustanovení, která ukládají povinnost
zveřejňovat návrh rozpočtu a závěrečného účtu obcím, krajům,
dobrovolným svazkům obcí
(dále jen „DSO“) a Regionálním
radám regionu soudržnosti.
Pokud jde o povinnost obce
zveřejňovat návrh rozpočtu,
uvedenou v § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., novelou byla
místo dosavadního znění povinnost „zveřejnit ve vhodném
rozsahu“ konkretizována takto:
„Na úřední desce může být
návrh rozpočtu zveřejněn
v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech
a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek
druhového třídění rozpočtové
skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu
rozpočtu.“
Podle důvodové zprávy k novele zákona je tedy dostačující,
když budou občané na fyzické úřední desce informováni
alespoň o základních předpokládaných příjmech a výdajích
rozpočtu, neboť návrh rozpoč-

tu může být poměrně obsáhlý
a na úřední desce není vždy dostatek místa pro zveřejnění jeho
úplného znění. S celým zněním
návrhu rozpočtu se mohou občané seznámit v sídle obce nebo
dálkovým přístupem (na elektronické úřední desce).
Ze stejných důvodů se upřesňuje v § 17 odst. 6 zákona č.
250/2000 Sb. povinnost obce
zveřejnit návrh závěrečného
účtu, kdy se místo dosavadního znění „zveřejnit ve vhodném rozsahu“ stanovuje:
„Na úřední desce může být
návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového
třídění rozpočtové skladby
a závěr zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření.
Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje
úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření.“
Dále se v tomto paragrafu nově
doplňuje povinnost obce zveřejnit návrh závěrečného účtu
včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření,
respektive závěru této zprávy.
Podobným způsobem jako
pro obce je novelou zákona č.
250/2000 Sb. upravena povin-

nost zveřejňování návrhu rozpočtu a závěrečného účtu také
pro DSO (§ 39 odst. 4 a odst. 6)
a Regionální rady regionu soudržnosti (§ 11a, § 17a).
Vzhledem k tomu, že nezveřejnění návrhu rozpočtu
nebo závěrečného účtu nejméně po dobu 15 dní přede
dnem jeho projednávání v zastupitelstvu obce je správním
deliktem (podle § 22a zákona
č. 250/2000 Sb.), je nutné výše
uvedeným úpravám zákona věnovat zvýšenou pozornost. Pro
informaci: za tyto správní delikty byly v našem kraji na základě výsledků přezkoumání
hospodaření za rok 2010 uloženy pokuty 45 obcím a v rámci
dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2011 muselo být uloženo dalších 13 pokut.
Aktuální znění správních deliktů obcí a DSO podle zákona č. 250/2000 Sb. (platné od
30. 12. 2011) je zveřejněno na
internetových stránkách Kraje Vysočina > Servis pro obce
> Metodická pomoc obcím
> Přezkoumání hospodaření
obcí a DSO nebo v sekci Krajský úřad > Dokumenty odborů
krajského úřadu > Odbor kontroly.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly,
telefon: 564 602 701, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz

V roce 2012 bude z Fondu Vysočiny vyhlášeno 18 grantových programů
Alokace (neboli rozpočet) Fondu
Vysočiny pro rok 2012 byla schválena zastupitelstvem kraje na jeho
únorovém zasedání. Zůstatek ve
Fondu Vysočiny (nečerpané dotace, vratky) z předchozího roku
byl povýšen o částku 34 mil. Kč
z krajského rozpočtu a Fond Vysočiny bude disponovat finančními prostředky pro rok 2012 ve
výši 49 mil. Kč (2011: 44,3 mil.
Kč). Pro letošní rok se předpokládá, že krajské zastupitelstvo

vyhlásí celkem 18 grantových
programů (v roce 2011 bylo vyhlášeno 14 grantů). Kromě
tradičních grantů, které se každoročně opakují, jako jsou například granty z oblasti venkova
Rozvoj vesnice a Naše školka,
z oblasti cestovního ruchu grant
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu, z oblasti kultury
grant Regionální kultura či z oblasti rozvoje volnočasových aktivit a sportu grant Sportoviště se

budou připravovat k vyhlášení
i grantové programy, které budou
vyhlášeny opět po několikaleté
pauze – jedná se o grantový program Podpora budování dětských
dopravních hřišť (modernizaci
dopravních hřišť za účelem provádění dopravní výchovy školní
a předškolní mládeže) a grantový program Sportujeme (podpora celoroční dlouhodobé
činnosti s dětmi a mládeží v ob(pokračování na další straně)
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lasti sportu). Jediným úplně
nově připravovaným grantem
je „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“ zaměřený
na inovativní projekty s cílem
slaďování rodinného a pracov-

ního života nebo na podporu
informačních a vzdělávacích
akcí, jež podpoří rodiny při
řešení problémů ohrožujících
jejich soudržnost. Grantové programy budou v průbě-

hu roku postupně vyhlašovány
Zastupitelstvem Kraje Vysočina. Vyhlášením grantových
programů dochází k naplňování jednotlivých opatření
schváleného Programu rozvo-

je Kraje Vysočina, a přispívají tedy k jeho úspěšné realizaci.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 14. 2. 2012 vyhlásilo šest nových grantových programů z Fondu Vysočiny zaměřených na modernizace sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen v budovách mateřských škol, na podporu budování sportovišť, podporu
dlouhodobých a jednorázových sportovních a volnočasových aktivit, rozvoj EVVO a na tvorbu
projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod
a ochrany před povodněmi. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt
na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Naše školka 2012 – 4 000 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče (odbor regionálního
rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 16. 3. 2012
Sportoviště 2012 – 3 000 000 Kč – program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území
kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Ivo Mach, tel.: 564 602 940, mach.i@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel.:
564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 23. 3. 2012
Sportujeme 2012 – 1 500 000 Kč – program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy
a sportu (odbor školství, mládeže a sportu, Veronika Vráblová, tel.: 564 602 935, vrablova.v@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Panovec, tel.:
564 602 938, panovec.p@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 23. 3. 2012
Jednorázové akce 2012 – 2 000 000 Kč – program na podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit (odbor
školství, mládeže a sportu, Mgr. Alena Mikulíková, tel.: 564 602 939, mikulikova.a@kr-vysocina.cz; Bc. Jana Albrechtová, tel.:
564 602 942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 3. 2012
Čistá voda 2012 – 5 500 000 Kč – program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování
pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi (odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel. 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 3. 2012
Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2012 – 1 500 000 Kč – program na podporu rozvoje systému environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty (odbor životního prostředí, Ing. Martina Ferklová, tel.: 564 602 516, ferklova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 3. 2012
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz.

Změna regulovaných cen u hrobových míst
Dnem 1. 1. 2012 nabyl účinnosti výměr MF č. 01/2012 ze dne
28. 11. 2011, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami. Tímto výměrem se mimo
jiné mění ceny nájmů hrobových míst. Nájemné z pozemků
pro veřejná pohřebiště je upraveno v části I. oddílu A, položce 3,
nového výměru. Oproti výměru

platnému do konce roku 2011 došlo ke změně rozdělení kategorií
obcí, kdy nejnižší kategorií jsou
obce do 25 000 obyvatel včetně.
Pro tyto obce je výměrem stanovena maximální cena 20 Kč/
m2/rok. Výši nájemného je třeba
ovšem sjednat dle odst. 5, položky 3, i s ohledem na počet obyvatel obce, takže maximální ceny

by mohlo být dosaženo pouze
v obcích nad 20 000 obyvatel.
V obcích nad 25 000 obyvatel je
stanovena maximální cena 25 Kč/
m2/rok a ve městech, která byla
do 31. 12. 2002 sídly okresních
úřadů, je stanovena maximální cena 30 Kč/m2/rok. Pro Statutární město Jihlava je stanovena
maximální cena 55 Kč/m2/rok.

Výměr MF č. 01/2012 lze nalézt
v částce 13 Cenového věstníku
z 5. 12. 2011, který vydává Ministerstvo financi ČR.
 Filip Hron, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu
telefon: 564 602 182, e-mail:
hron.f@kr-vysocina.cz
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Strategické řízení příspěvkových organizací
V minulém čísle Zpravodaje jsme zahájili seriál článků
k projektu Strategie řízení příspěvkových organizací, který jsme realizovali jako jednu
z aktivit projektu Kvalita 09,
spolufinancovaného z OP LZZ.
Dnes v tomto tématu budeme pokračovat. Seznámíme
vás s klíčovými výstupy projektu a ve druhé části článku
se budeme podrobněji věnovat návrhu pravidel, kterými
se konkretizují vybrané vztahy
mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, a to
zejména vybrané povinnosti
ředitelů příspěvkových organizací, a stanovují se podmínky
k jejich plnění.
Co se týče výstupů projektu,
byly rozděleny do dvou oblastí.
První oblastí byly analýzy, jimiž externí dodavatel zjišťoval
stávající stav a zároveň identifikoval příležitosti ke zlepšení
i rizika při implementaci opatření ke zlepšení. Šlo o analýzu procesů strategického řízení
v příspěvkových organizacích,
procesů plánování a hodnocení příspěvkových organizací
a analyzovány byly také procesy vydávání vnitřních předpisů. Významnou oblastí, která
prošla analýzou, byla také oblast podpory informačních
technologií a oblast společných
nákupů, zaměřená především
na možnosti společných nákupů provozních služeb.
Na analýzu navázala návrhová část (návrhová strategie),
jež přinesla řadu doporučení ve výše uvedených oblastech. Protože se jedná o značně
rozsáhlý soubor doporučení a některá z nich představují
případné nastartování určitých
změn, připravil projektový tým
návrhový materiál pro zřizovatele – radu kraje. Návrhový
materiál obsahoval i harmonogram implementace. Rada
kraje po detailním projednání
přehodnotila některé termíny
v harmonogramu a určila priority v implementaci. Zároveň

schválila principy, které musí
být během implementace výstupů projektu respektovány.
Tyto principy i podrobný harmonogram implementace jsou
součástí materiálu pro jednání
rady kraje č. 30/2011, který byl
projednán dne 13. 9. 2011 pod
bodem 24.
Mezi výstupy, jež již byly dokončeny anebo se na nich intenzivně pracuje, můžeme
uvést sjednocení účetní analytiky příspěvkových organizací pro sledování nákladů
a výnosů, pro podrobné sledování hlavních a doplňkových
činností a také pro sledování
činnosti hospodářských středisek. Tento krok jednak vytvořil podmínky pro efektivnější
zpracování dat v datovém skladu kraje a jednak zkvalitnil
datovou základnu pro rozhodovací procesy zřizovatele.
Dalším výstupem, který je
před dokončením, jsou Pravidla Rady Kraje Vysočina,
jimiž se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem
a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových
organizací, a stanovují se podmínky k jejich plnění (dále jen
„pravidla“). Můžeme si položit
otázku, z čeho vyplývá potřebnost pravidel a proč vznikly.
Odpověď na tuto otázku můžeme hledat přímo v zákoně
o krajích. Kraj jako zřizovatel
je nositelem společenské, komplexní a konečné odpovědnosti
za výsledky příspěvkové organizace. Tuto odpovědnost chápeme jako odpovědnost vůči
veřejnosti za řádnou, efektivní tvorbu veřejných statků, za
řádné poskytování veřejných
služeb podle požadavků veřejnosti. Faktickým nositelem
této odpovědnosti je v souladu
se zákonem o krajích rada kraje na jedné straně a ředitelka
nebo ředitel příspěvkové organizace jako představitel samostatného právnického subjektu
na straně druhé. Odpovědnost

ředitele příspěvkové organizace začíná a končí tam, kde
jsou hranice pracovněprávních
vztahů mezi ředitelkou nebo
ředitelem organizace a organizací samotnou. Ředitelka nebo
ředitel je tak v pozici manažera, „najatého“ pro zajištění řízení organizace – v mezích
odpovídajících celokrajským
zájmům. Pokud chceme uplatňovat odpovědnost, musíme
mít k dispozici dostatečně široké a účinné nástroje, umožňující její uplatňování. V ideálním
případě rozhoduje o všech záležitostech (a o záležitostech
strategické povahy především)
ten, kdo nese komplexní, konečnou odpovědnost. A právě takový subjekt by tedy měl
určovat příspěvkovým organizacím mantinely všech aspektů jejich činnosti, základní
směry vývoje, účelovost zaměření svých materiálních i nemateriálních investic a také
kontrolovat dodržování takovýchto rozhodnutí a v případě
potřeby vynucovat sjednání nápravy. Rada kraje je velkým dílem zodpovědná za výkon celé
řady veřejných služeb v kraji a rozhodujícím způsobem se
v mezích obecně závazných
právních předpisů podílí (ve
vazbě na ekonomické možnosti kraje a politicky stanovené
priority) na určování rozsahu
a dalších parametrů veřejných
služeb poskytovaných občanům (obecněji osobám) kraje.
Proto má rada kraje nejen
právo, ale nese logicky i závazek definovat charakter,
základní kvalitativní a kvantitativní parametry i základní
podmínky poskytování veřejných služeb. O těchto záležitostech musí být z podstaty
věci rozhodováno na straně
zřizovatele, nikoliv na straně
příspěvkové organizace. Toto
jsou tedy hlavní důvody, vedoucí ke snaze konkretizovat
vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi.

V současné době je ukončováno první kolo připomínkového řízení. V tomto kole se sešlo
několik desítek připomínek
s tím, že značná část z nich se
opakovala. Všechny připomínky byly řádně prostudovány,
ve vzájemných souvislostech
posouzeny a tam, kde to bylo
byť jen trochu možné, byly akceptovány. Můžeme konstatovat, že akceptovány byly téměř
všechny věcné připomínky.
Naopak připomínky filozofické a rozporující samu podstatu
pravidel akceptovány nebyly.
Pokud jde o strukturu pravidel,
pak oproti té, která se objevila v připomínkovém řízení, je
nově zařazena část Oprávnění
ředitelů příspěvkových organizací, po níž účastníci připomínkového řízení intenzivně
volali. Tato část v sobě zahrnuje například právo ředitele
požadovat metodickou pomoc
v termínech, postupy pro ředitele v případě sporu se zřizovatelským odborem a obecné
principy zadávání úkolů přes
Portál příspěvkových organizací (mimo jiné i k odstranění
duplicitních požadavků ze strany jednotlivých úředníků).
Ohledně dalšího postupu lze
slíbit, že přepracovaná pravidla projdou ještě alespoň jedním připomínkovým kolem
– a to velmi pravděpodobně
v okruhu minimálně těch osob,
které uplatnily připomínky
v prvním, již uzavřeném kole.
Následně budou pravidla dopracována a předložena Radě
Kraje Vysočina ke schválení.
V příštím čísle Zpravodaje budeme pokračovat dalším dílem
seriálu, který přináší informace o projektu Strategie řízení příspěvkových organizací.
A budeme se i nadále zaměřovat na výstupy projektu.
 Eva Janoušková, Zdeněk
Kadlec, Karel Kotrba, Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: podatelna@kr-vysocina.cz
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ČISTÁ VYSOČINA 2012
– zapojte se do úklidu veřejných prostranství a okolí silnic
V letošním roce se můžete zapojit již
do 4. ročníku jarního úklidu okolí silnic Vysočiny. V loňském roce se do
akce zapojilo 17 tisíc účastníků a bylo
sebráno 84 tun odpadků. „Akce probíhá v celém kraji a tradičně se do ní zapojují obce, neziskové organizace, školy, ale i jednotlivci. V loňském roce se přidalo i více
menších obcí, které zajišťují úklid u silnic ve svém katastru,“ říká
Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje.

■ Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky (žluté

HARMONOGRAM:
■ Přihlášení bude probíhat od 15. 2. 2012. do 15. 3. 2012 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách
Kraje Vysočina – www.kr-vysocina.cz/cistavysocina
■ Úklid probíhá v termínu 13. 4. 2012 – 20. 4. 2012
■ Zájemce vyplní krátký dotazník, díky kterému budeme schopni
zajistit dobrou organizaci celé akce

Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zkrášlení
prostředí, v němž společně žijeme.

na plasty a modré na ostatní komunální odpad)
se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací
■ Svoz sebraného odpadu u silnic II. a III. třídy mimo obec zajistí
zdarma Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina.
■ V případě úklidu přímo v obcích a městech budou poskytnuty
pouze pytle a účastníci si musí zajistit odvoz odpadků s firmou,
která v místě svoz odpadu provádí.
■ Odpadky

 Marta Vencovská, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina

Nové předpisy k účetnictví pro ÚSC a PO platné od 1. 1. 2012
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
1. Novela: vyhláška č. 403/2011 Sb., zveřejněna ve Sbírce zákonů,
částce č. 141, dne 19. 12. 2011, účinnost od 1. ledna 2012
2. Novela: vyhláška č. 436/2011 Sb., v souvislosti se zavedením
předávání Pomocného analytického přehledu, zveřejněna ve Sbírce
zákonů, částce č. 151, dne 28. 12. 2011, účinnost od 1. ledna 2012
Na stránce MF ČR Platná legislativa > Vyhlášky pro roky 2011
a 2012 (www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_vf_pravpred_platna_leg_vyhlasky2011.html) je k dispozici
text těchto novel v bodovém znění i úplné znění textové části vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, včetně příloh v úplném
a změnovém znění.
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě
vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené
formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
Novela: vyhláška č. 437/2011 Sb., zveřejněna ve Sbírce zákonů,
částce č. 151, dne 28. 12. 2011, účinnost od 1. ledna 2012
Na stránce MF ČR Platná legislativa > Vyhlášky pro roky 2011
a 2012 je k dispozici text této novely v bodovém znění i úplné
znění textové části vyhlášky
Novela některých Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky s účinností od 1. ledna 2012

Změny Českých účetních standardů (dále jen „ČÚS“) pro některé
vybrané účetní jednotky č. 701, 703, 706 a 707.
Zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 dne 20. 12. 2011.
Účinnost od 1. ledna 2012.
Kompletní přehled Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky – k 1. 1. 2012 a informace k předcházejícím
vyhláškám naleznete na stránkách MF ČR > Daně a cla > Účetní
reforma v oblasti veřejných financí > Právní předpisy.
Upozorňujeme, že vzhledem k novému znění některých ČÚS jsou
příklady účtování vydané v minulém roce k ČÚS č. 703 a 707
částečně nesprávné. O jejich aktualizaci budou účetní jednotky
informovány.
Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů
státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
Novela: vyhláška č. 451/2011 Sb., zveřejněna ve Sbírce zákonů,
částce č. 154, dne 29. prosince 2011, účinnost od 1. ledna 2012
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Novela: vyhláška č. 452/2011 Sb., zveřejněna ve Sbírce zákonů,
částce č. 154, dne 29. prosince 2011, účinnost od 1. ledna 2012
 Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz

Monitoring radonu – trvalá záležitost
Stále probíhá bezplatný monitoring radonu pomocí stopových detektorů v bytových objektech, MŠ, ZŠ a dalších objektech veřejného
zájmu, ke kterému se lze přihlásit na níže uvedeném kontaktu. Je vítáno organizační zapojení
obcí formou vytvoření jmenovitého adresného seznamu zájemců s uvedením roku vydání

prvního stavebního povolení na měřený objekt
zaslání tohoto seznamu na některý z dále uvedených kontaktů. Je rovněž možno využít přímý
kontakt na Státní ústav radiační ochrany Hradec
Králové, jenž distribuci detektorů zabezpečuje: dana.hladikova@suro.cz, tel.: 498 652 713.
Monitoring je realizován korespondenčním

způsobem. Bližší informace tamtéž nebo na
Krajském úřadě Kraje Vysočina, odbor životního prostředí.
Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz.
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Vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb
Sdružení Zlatý erb zahájilo ve
středu 4. 1. 2012 již 14. ročník soutěže o nejlepší webové
stránky a elektronické služby
měst a obcí České republiky –
Zlatý erb 2012. Ve Zlatém erbu
soutěží města a obce se svými
oficiálními webovými stránkami a elektronickými službami. Kraj Vysočina tradičně
vyhlašuje vlastní zvláštní kategorie určené krajským příspěvkovým organizacím nebo

sborům dobrovolných hasičů
v Kraji Vysočina. Uzávěrka
příjmu přihlášek do všech kategorií krajského kola soutěže proběhla v úterý 31. 1. 2012
v 16.00 hod.
Soutěže se však stále ještě
může zúčastnit veřejnost – uživatelé městských a obecních
stránek mohou dát svůj hlas
pro cenu veřejnosti například
své obci. Pokyny naleznou na
stránkách soutěže http://zlaty-

erb.obce.cz. Hlasy veřejnosti v krajském kole bude možné
posílat do 22. 2. 2012.
Ceny vítězům krajského kola
soutěže Zlatý erb budou předány na slavnostním ceremoniálu, který se bude konat 21. 3.
2012 od 9.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina (finalisté obdrží
detailní informace o slavnostním vyhlašování výsledků soutěže s dostatečným časovým

předstihem). Vítězové jednotlivých kategorií (mimo zvláštní kategorie Kraje Vysočina)
postoupí do celostátního kola,
jež bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 2. 4. 2012
v Hradci Králové.
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon 564 602 341, e-mail:
rojkova.m@kr-vysocina.cz

Nový e-learningový portál projektu MAFIDIS+
Vzdělávací a e-learningový
portál je vytvořen v rámci projektu MAFIDIS+ (www.mafidis-plus.info), který je finančně
podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF). Cílem
projektu je nejen podpořit dovednosti podnikatelů tak, aby
mohli efektivně využívat internet a moderní technologie ve

prospěch rozvoje své firmy, ale
také dát k dispozici školicím
institucím v kraji inovovaný
vzdělávací program a e-learningový kurz, jenž bude dále
využitelný pro další nabídku
vzdělávání.
Vzdělávací portál je primárně
zaměřen na posílení povědomí o využívání internetu a ICT
v podnikání – zejména u ma-

lých firem, mikrofirem a osob
samostatně výdělečně činných.
Jedná se především o praktické
informace, tipy a cvičení z oblasti podnikání a styku malých
podniků s veřejnou správou
obecně s přihlédnutím k podmínkám Kraje Vysočina.
Portál naleznete na adrese
http://elearning.mafidis-plus.
info. Všechny informace jsou

zpracovány do formy nenáročného vzdělávacího kurzu určeného pro samostudium na
internetu. Portál obsahuje čtyři základní moduly – Elektronický obchod a internetový
marketing, Efektivní vyhledávání a využívání informací pro
podnikatele, On-line komunikace podniku s úřady a průřezový modul Jak pomocí ICT
rozvíjet své podnikání. Jednotlivé moduly obsahují cvičení
a lehké testy.
Zpracováno dle podkladů:
 EPMA – Agentura pro evropské projekty & management, www.epma.cz

Projekt eCitizen II – výzva pro obce Kraje Vysočina
Kraj Vysočina spustil pilotní provoz nové on-line
platformy s názvem Váš názor. Princip této originální
služby umožňuje občanům
podílet se na rozhodovacích procesech samosprávy
– nyní mají občané mnohem
více prostoru pro vyjádření
svých názorů na zveřejněná
témata, než tomu je v často
používaných anketách typu
„ano– ne“. Služba Váš názor
byla inspirována finským
modelem Valma. Technické

a metodické řešení je však
zcela původní a je výsledkem
intenzivní spolupráce členů
projektového týmu, zástupců
Kraje Vysočina, IT expertů
zapojených obcí a jejich politických představitelů. Od
počátku byl kladen důraz na
serióznost systému – cílem
je získat názory a vyjádření
postoje tak, jako by problém
řešil sám občan, přičemž záleží více na kvalitě komentářů než na jejich kvantitě.
V Kraji Vysočina se do pro-

jektu pilotně zapojily obce
Humpolec, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Okříšky, Telč, Třebíč
a Velké Meziříčí. Tímto zveme všechny občany k testování služby – bez vás projekt
nenaplní zcela své cíle! Svůj
názor k vypsaným tématům
i systému samému můžete
zveřejnit na adrese www.vas-nazor.cz.
Zapojení dalších obcí do projektu eCitizen II je možné od
ledna 2012 – v případě zá-

jmu o implementaci systému
Váš názor ve vaší obci zašlete žádost na e-mailovou
adresu rojkova.m@kr-vysocina.cz. Pro všechny nové zájemce o implementaci bude
uspořádán seminář spojený
s praktickou ukázkou možností systému Váš názor. Seminář se uskuteční 22. 2.
2012 v Havlíčkově Brodě
a bližší informace vám sdělí
M. Rojková na níže uvedené
e-mailové adrese.
 Martina Rojková, odbor
informatiky
telefon 564 602 341, e-mail:
rojkova.m@kr-vysocina.cz
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SOUTĚŽ SKUTEK ROKU 2011
Kraj Vysočina již třetím rokem
hledá nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců a projekty
právnických osob, které nezištně
pomohly při rozvoji regionu.
V rámci soutěže byly nominovány
skutky fyzických osob v oblastech
sociálně-zdravotní, kultura a umění, životní prostředí, volný čas dětí
a mládeže, poradenství, vzdělávání
a osvěta. Projekty právnických osob
byly nominovány v sociální oblasti, ekonomické oblasti, oblasti sídel,

staveb a bydlení, oblasti životního
prostředí a v oblasti vzdělávání.
Zatímco projekty právnických osob
bude hodnotit odborná pracovní
skupina, pro nominované skutky
fyzických osob můžete hlasovat od
1. 3. 2012 do 8. 4. 2012 buď elektronicky, prostřednictvím internetových stránek na www.kr-vysocina.
cz/skutekroku, nebo písemně pomocí vyplněného hlasovacího lístku.
Ten bude k dispozici na internetových stránkách www.kr-vysocina.

cz, či na vyžádání na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Kraje Vysočina. Hlasovat mohou
pouze občané Kraje Vysočina, a to
pouze jednou v každé kategorii.
Oceněni budou nejvýše tři nominovaní v každé kategorii, kterým budou ceny slavnostně předány členy
Rady Kraje Vysočina 4. 6. 2012 na
zámku v Náměšti nad Oslavou.
Projekty právnických osob, oceněné v jednotlivých kategoriích první
cenou, vítěz krajského kola soutěže

VESNICE ROKU 2012 a projekty
oceněné odbornou pracovní skupinou v rámci soutěže Kraje Vysočina ZLATÁ JEŘABINA 2011 se
budou ucházet o přeshraniční Cenu
za udržitelný rozvoj spolu s projekty z Dolního Rakouska.
Soutěž je vyhlašována v rámci projektu MA-G 21, jenž je zaměřen na
přeshraniční, česko-rakouskou výměnu zkušeností v rámci místní
Agendy 21 a udržitelného rozvoje.

 Petr Holý, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail:
holy.p@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Školský zákon
V částce 161/2011 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 12. 2011 byl pod
č. 472 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona si klade za cíl
zmírnit administrativní zátěž
škol a školských zařízení, zlepšit podmínky fungování některých prvků vzdělávací soustavy
(např. plnění povinné školní docházky ve výjimečných případech) a zavést funkční období
ředitelů škol.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2012 (část 1. 9. 2012).
Trestní odpovědnost právnických osob
V částce 146/2011 Sbírky zákonů vydané dne 22. 12. 2011 byl
pod č. 418 publikován zákon
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických
osob, tresty a ochranná opatření,
které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým
osobám uložit, a postup v řízení
proti právnickým osobám.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2012.

Jednotné inkasní místo
V částce 158/2011 Sbírky zákonů vydané dne 30. 12. 2011
byl pod č. 458 publikován zákon o změně zákonů související
se zřízením jednoho inkasního
místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
Změnový zákon prostřednictvím novelizace dílčích zákonů umožní zaměstnavatelům
a osobám samostatně výdělečně činným odvádět, respektive
platit daně z příjmů včetně záloh, pojistné na sociální zabezpečení, odvod na státní politiku
zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění a veřejné zdravotní pojištění na „jediném místě“.
Součástí je rovněž novela zákona o loteriích.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2015 (část 1. 1. 2012, část
1. 4. 2012).
Výzkum a vývoj
V částce 161/2011 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 12. 2011 byl pod
č. 469 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon mění délku soutěžních
a hodnoticích lhůt pro veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji
a inovacích.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 2. 2012.
Účetnictví
V částce 151/2011 Sbírky zákonů
vydané dne 28. 12. 2011 byla pod
č. 436 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009
Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění
vyhlášky č. 435/2010 Sb., a pod
č. 437 vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek
a jejich předávání do centrálního
systému účetních informací státu a o požadavcích na technické
a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění
vyhlášky č. 434/2010 Sb.
Vyhlášky nabývají účinnosti
dnem 1. 1. 2012 (část vyhlášky
č. 437/2011 Sb., dnem 1. 7. 2012).
Rozpočty ÚSC a rozpočtová
skladba
V částce 154/2011 Sbírky zákonů vydané dne 29. 12. 2011 byla

pod č. 451 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb., a pod č. 452
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhlášky nabývají účinnosti
dnem 1. 1. 2012.
Platy zaměstnanců ve veřejné
správě
V částce 153/2011 Sbírky zákonů
vydané dne 28. 12. 2011 bylo pod
č. 448 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz
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Program prevence kriminality na rok 2012

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne
13. 12. 2011 schválilo Program
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 (dále
jen „program“). Program vychází z hlavních bezpečnostních problémů formulovaných
Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina a obsahuje opatření, jejichž cílem je
omezení kriminality a zvýšení pocitu bezpečí občanů. Na
realizaci opatření budou použity finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 1,2 mil. Kč
a finanční prostředky z Fondu Vysočina ve výši 1,5 mil.
Kč. Výše státní dotace určená
pro Kraj Vysočina na projekty prevence kriminality nebyla
na rok 2012 stanovena. Schválením nové Strategie prevence

kriminality ČR na období 2012
až 2015 (dále jen „strategie“)
dochází ke změně systému
prevence kriminality. Pro kraje ani obce již nebudou vyčleňovány finanční prostředky ze
státního rozpočtu. Státní dotaci bude možno čerpat pouze na
základě výzvy Republikového
výboru pro prevenci kriminality na konkrétní projekty obcí
a krajský projekt podle kriterií
obsažených ve Strategii.
Výzva k předkládání žádostí o krajské dotace na realizaci projektů situační i sociální
prevence 2012 je směrována
obcím na řešení hlavních bezpečnostních problémů, kterými jsou podíl obyvatel sociálně
vyloučených lokalit na celkové
kriminalitě v kraji, narůstající
zadluženost občanů, narůstají-

cí podíl recidivistů na páchání trestné činnosti, internetová
kriminalita a majetková kriminalita. Žádosti o dotace bude
možno podávat i na projekty v oblasti domácího násilí,
nadměrného užívání alkoholu,
případně na práci s rizikovou
skupinou mládeže. Z poznatků
Policie ČR a ze statistických
údajů o kriminalitě v Kraji Vysočina za rok 2011 vyplývá, že
nejvíce zatížena kriminalitou
jsou města Pelhřimov, Humpolec, Jihlava, Havlíčkův Brod
a Náměšť n. Osl. Program,
Výzva k předkládání žádostí o dotace, zásady pro čerpání dotací a informace o plnění
opatření přijatých v rámci prevence kriminality na rok 2011
budou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vyso-

čina > Vysočina, bezpečný
region > Prevence kriminality.
Na základě opakovaného zájmu zejména malých obcí a na
základě nárůstu počtu trestných činů spojených s vloupáním do budov obecních úřadů,
obecních skladů a dalších je
připravován a pravděpodobně
v měsíci březnu bude vyhlášen
dotační program na poskytování dotací na ochranu obecního
nemovitého majetku.
Podrobnější informace o programu a předkládání žádostí
o dotace poskytne odbor sekretariátu hejtmana:
 Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail:
pokorny.josef@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina pokračuje v pravidelném setkávání zástupců
mikroregionů a místních akčních skupin
To následující, které navazuje na setkání mikroregionů a místních akčních
skupin (dále jen „MAS“) na
půdě krajského úřadu v loňském roce, se uskuteční
pod záštitou radního Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martina
Hyského ve středu 7. 3. 2012

od 10.00 hod. v havlíčkobrodském klubu Oko.
Na setkání jsme pozvali zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství
i Národní sítě MAS. Účastníci
se mimo jiné dozví o novinkách
v dotačních titulech Kraje Vysočina a následně bude přiblížen
i Fond malých projektů Progra-

mu „Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika
2007–2013“ od zástupce Regionální rozvojové agentury Vysočina.
Na závěr budou prezentovány
konkrétní zkušenosti přítomných
zástupců mikroregionů a MAS
a bude otevřen prostor pro diskusi o další spolupráci s krajem.

Setkání proběhne v rámci projektu MA-G21 – Spolupráce
mezi místní Agendou 21 v kraji
Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz

Přehled předávání finančních a účetních výkazů v roce 2012
A. Finanční výkazy
1. Fin 2-12M
Periodicita: měsíčně, za období leden se výkazy nepředávají
Předávají: obce a dobrovolné
svazky obcí
Údaje o schváleném rozpočtu
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
budou uvedeny nejpozději ve
výkazech za období leden až
březen.
B. Účetní výkazy
1. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha
Periodicita: čtvrtletně
Předávají: obce, dobrovolné

svazky obcí a příspěvkové organizace
2. Přehled o peněžních tocích
a o změnách vlastního kapitálu
Periodicita: ročně
Předávají: obce, dobrovolné
svazky obcí a příspěvkové organizace
Nepředávají příspěvkové organizace, které používají zjednodušený rozsah účetnictví.
A dále účetní jednotky, které
nesplnily aspoň jednu z nutných
podmínek podle § 18 a 20 zákona o účetnictví. To znamená
buď k rozvahovému dni, anebo za bezprostředně předcházející účetní období vykazují

aktiva brutto celkem menší než
40 000 000 Kč, či roční úhrn
čistého obratu (výše výnosů)
nedosáhl 80 000 000 Kč.
3. Pomocný analytický přehled
Periodicita: čtvrtletně, první předávání účetních záznamů podle § 3a vyhlášky
č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
této vyhlášky, provádí vybrané účetní jednotky ve stavu
k 30. červnu 2012.
Předávají: obce a příspěvkové organizace, které splňují podmínky dané vyhláškou
č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jsou to obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 3 000
a více, a všechny příspěvkové
organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k 31. prosinci 2010
nebo k 30. září 2011 přesahují
výši 100 000 000 Kč. Nezáleží
na používaném rozsahu účetnictví.
Termíny k předložení výkazů
na automat VYK budou zaslány v pokynu krajského úřadu.
 Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 239, e-mail:
sulakova.e@kr-vysocina.cz
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Soutěž Víš, co ti hrozí na netu? zná své vítěze

První ročník soutěže Víš, co ti
hrozí na netu?, která se konala
pod záštitou radního pro informatiku Zdeňka Ryšavého, již
zná své vítěze. Studenti a žáci
základních a středních škol
v Kraji Vysočina měli za úkol
pomocí hraného filmu, počítačové animace, powerpointové prezentace, komiksu, plakátu nebo
fotorománu zachytit problematiku elektronické bezpečnosti.
„Jelikož se jednalo o první ročník, bylo těžké dopředu odhad-

nout počet účastníků, proto nás
celkový počet prací, které dorazily, velmi překvapil,“ uvedl
Petr Pavlinec, vedoucí odboru
informatiky. Celkem porota,
složená z členů pracovní skupiny pro problematiku elektronické bezpečnosti, hodnotila
91 prací. Jelikož soutěž byla
určena i pro týmy a třídní kolektivy, celkově se do soutěže
zapojilo zhruba dvě stě žáků
základních a středních škol
v Kraji Vysočina.

Nejúspěšnější autoři obdrželi při
slavnostním předávání cen, které proběhlo 10. 2. v sídle Kraje
Vysočina, notebooky, „chytré“
telefony, tablety, knihy, antivirové programy a mnoho dalších cen. V kategorii druhého
stupně základních škol a víceletých gymnázií bylo nejúspěšnější Gymnázium Jihlava, jehož
studenti si odvezli ocenění ve
dvou kategoriích. V kategorii
středních škol byla nejúspěšnější, opět se dvěma vítězstvími,

Střední škola obchodní a služeb
SČMSD ze Žďáru nad Sázavou.
Celkové výsledky jsou dostupné na www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost.
Členové pracovní skupiny již
nyní přemýšlejí nad dalším
ročníkem soutěže Víš, co ti
hrozí na netu?, která bude vyhlášená v září 2012.
 Lucie Časarová, odbor informatiky
telefon: 564 602 340, e-mail:
casarova.l@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 7/2011 konaného dne 13. 12. 2011

Usnesení 0531/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 1, zdrželi se 2.

Usnesení 0532/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje volí PhDr. Zdeňka Dobrého
a Ing. Václava Kodeta, ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2011.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0533/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0534/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0535/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí stanovení
termínů jednání dle materiálu ZK-07-2011-04upr1.
odpovědnost: OSH, termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0536/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu
a prevenci kriminality 2011 dle materiálu ZK-07-2011-05, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0537/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje výši paušální částky
200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti
s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo
jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2011-06.
odpovědnost: OSH, OE, termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0538/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu ZK-07-2011-07, př. 1, na základě
vzorové smlouvy dle materiálu ZK-07-2011-07, př. 2, a to v režimu de minimis ve
smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků
87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis ■ poskytnout dotaci z rozpočtu kraje ve
výši 30 000 Kč pro Město Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841, Žižkova 227/1, 591 31
Žďár nad Sázavou, na pořádání kulturního festivalu Slavnosti jeřabin dle materiálu
ZK-07-2011-07, př. 3 ■ svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních
podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2011-07.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0539/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje volí pana Petra Drdlu, pana Ing.
Petra Kociána a paní Bc. Olgu Pospíšilovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.

odpovědnost: hejtman kraje, OSH, termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0540/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 2 Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
dle materiálu ZK-07-2011-09, př. 2.
odpovědnost: OSH, termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0541/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro členy
a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2011
– 30. 11. 2011 dle materiálu ZK-07-2011-10, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů,
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0542/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ odměny pro
předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2011
– 30. 11. 2011 dle materiálu ZK-07-2011-11, př. 1 ■ odměny pro předsedy,
místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 6. 2011 – 30. 11. 2011 dle
materiálu ZK-07-2011-11, př. 2, bere na vědomí vzdání se odměny Ing. Stanislava
Hanuše za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, do kterého je
za politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 6. 2011 – 30. 11. 2011, dle materiálu
ZK-07-2011-11, př. 3.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0543/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Informace
o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu
ZK-07-2011-12, př. 1, schvaluje ■ Program prevence kriminality Kraje Vysočina na
rok 2012 dle materiálu ZK-07-2011-12, př. 2 ■ Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality
Kraje Vysočina v roce 2012 dle materiálu ZK-07-2011-12, př. 3, vyhlašuje Výzvu
k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-07-2011-12, př. 4.
odpovědnost: OSH, termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0544/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 19
Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-07-2011-13, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvkové organizace, termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0545/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové
opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, ve výši 10 000 000 Kč při
současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba,
položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
10 000 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina,
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příspěvkovou organizaci ■ zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro
Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na rok
2011 o částku 10 000 000 Kč z důvodu zajištění vyrovnaného hospodaření v letošním
roce.
odpovědnost: OZ, OE, ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina,
příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0546/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usnesení
č. 0075/02/2011/ZK v té části, která se týká poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč
pro Město Moravské Budějovice, IČ: 00289931, se sídlem nám. Míru 31, 676 02
Moravské Budějovice, na realizaci projektu Víceúčelové hřiště pro děti a mládež
ohrožené rizikovým chováním ■ poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana
a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Městu Moravské
Budějovice, IČ: 00289931, se sídlem nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice,
na realizaci projektu Víceúčelové hřiště pro děti a mládež ohrožené rizikovým
chováním ve výši 200 000 Kč dle materiálu ZK-07-2011-77, př. 1.
odpovědnost: OSH, OE, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0547/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o převzetí ručitelského
závazku dle materiálu ZK-07-2011-78, př. 2, a to ke dni vzniku zajišťovaného závazku
Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, za společností ENESA, a. s.
odpovědnost: OZ, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0548/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden–říjen 2011 dle
materiálu ZK-07-2011-15, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0549/07/2011/ZK – Zastupitelstvu kraje schvaluje ■ rozpočtové
opatření dle materiálu ZK-07-2011-16, př. 1 ■ převod do Fondu strategických rezerv
ve výši 201 380 tis. Kč ■ rozpočtové opatření dle materiálu ZK-07-2011-16, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0550/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Rozpočet Kraje
Vysočina na rok 2012 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2011-17, př. 1 –
Rozpočet kraje 2012 ■ závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou
obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na
rok 2012 materiálu ZK-07-2011-17, př. 1 (Rozpočet kraje 2012, část D) ■ zapojení
zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2011
do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Evropské projekty, rozhoduje poskytnout
účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím
a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu ZK-07-2011-17,
př. 1 (Rozpočet kraje 2012, část E), svěřuje radě kraje provádění: - všech rozpočtových
opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popřípadě
z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití,
- rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských
projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho
etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů
a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny, - všech rozpočtových
opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází: a) ke změně
rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny
příspěvku na provoz příspěvkové organizace, a zároveň jsou této organizaci z výdajové
části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou
příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice, b) ke zvýšení (snížení) příjmové
části rozpočtu kraje o: - příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové
organizaci do správy, - příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví
kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy,
- příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého
příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu a zároveň je ve výdajové části
rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze
zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul
(příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj, c) ke
změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem
z investičního fondu, d) ke změně rozpočtu kraje, kdy - dočasný nedostatek finančních
zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím
návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu
kraje na účet svého zřizovatele, - úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací
zřizovaných krajem, - všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč
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v jednotlivých případech. Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná
na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 16.
Usnesení 0551/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR dle materiálu ZK-07-2011-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0552/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pelhřimov dle
materiálu ZK-07-2011-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0553/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení č. 0187/03/2011/
ZK ze dne 10. 5. 2011, stanovuje rozsah základní dopravní obslužnosti území
Kraje Vysočina pro rok 2011: ■ ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně
do 275 374 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti
a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km ■ ve veřejné drážní osobní dopravě
maximálně do 262 795 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní
obslužnosti hrazených z rozpočtu kraje a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých
vlakokilometrů, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající
ve zvýšení § 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy o částku 650 000 Kč při
současném snížení § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy o částku 650 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0554/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje rozsah základní dopravní
obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2012: ■ ve veřejné linkové osobní dopravě
maximálně do 265 929 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti
a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km ■ ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně
do 267 850 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených
z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0555/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít darovací
smlouvu dle materiálu ZK-07-2011-23, př. 2.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0556/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod
dle materiálu ZK-07-2011-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0557/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dopravní plán
Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2011-24, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 2, zdrželo se 14.
Usnesení 0558/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
lávku pro pěší (energetickou lávku) vybudovanou v rámci stavby Rekonstrukce mostu
ev. č. 152-018 v Jaroměřicích a 4 ks podstavců pod sochy v k. ú. a obci Jaroměřice
nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad
Rokytnou, schvaluje dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2011-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0559/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0488/06/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2010-41, př. 1, se části týkající se
katastrálních území Nová Brtnice a Zašovice nahrazují materiálem ZK-07-2011-26,
př. 1, a v materiálu ZK-06-2010-41, př. 2, se části týkající se katastrálních území
Nová Brtnice a Zašovice nahrazují materiálem ZK-07-2011-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0560/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemky par. č. 1159/8, ostatní plocha, silnice o výměře 783 m2 a par. č. 1198, ostatní
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plocha, silnice o výměře 8 811 m2 v katastrálním území Svratka z vlastnictví města
Svratka do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0561/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt dle GP
č. 350-50/2011 nově oddělené pozemky par. č. 343/3 – lesní pozemek o výměře
4 m2, par. č. 276/6 – lesní pozemek o výměře 134 m2 a par. č. 276/7 – lesní pozemek
o výměře 48 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava
do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 3 790 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0562/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 693
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2011-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0563/07/2011/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: 29. února 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0564/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 696
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2011-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0565/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 697
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2011-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0566/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 698
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2011-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0567/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 699
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2011-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0568/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 700
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2011-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0569/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č 701
zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2011-36, př. 1 ■ dodatek č 702 zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2011-36, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0570/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
nově utvořené pozemky st. par. č. 168 – zastavěná plocha o výměře 14 m2 a par. č. st.
169 – zastavěná plocha o výměře 12 m2, vše v k. ú. a obci Jezdovice, které vznikly
oddělením z původních pozemků par. č. 1156/18 a par. č. 1156/35 dle geometrického
plánu č. 187-74/2011 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice,
schvaluje Dodatek č. 703 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2011-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0571/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést chodník
včetně veřejného osvětlení mezi ul. Vrchlického a sídlištěm Za Prachárnou v Jihlavě
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na pozemcích par. č. 1039/1, 1040/3, 1040/12 v k. ú. Horní Kosov za dohodnutou
kupní cenu ve výši 50 % nákladů vynaložených na jeho realizaci, t. j. 403 729,50 Kč,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0572/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0102/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 tak, že se v materiálu ZK-02-2010-33, př. 1, se
u ideální 1/2 pozemku par. č. 2073/76 a ideálních 20/128 pozemku par. č. 2073/136
v katastrálním území Příseka ve vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR mění
způsob nabytí do vlastnictví Kraje Vysočina z bezúplatného na převod úplatný za
cenu stanovenou Pozemkovým fondem ČR na základě znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0573/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemky par. č. 93/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 60 m2, par. č. 93/4 – ostatní
plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 103/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 26
m2, par. č. 133/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2, a par. č. 1524/6 – ostatní
plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
z vlastnictví městyse Vilémov do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek
č. 704 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-07-2011-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0574/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemek par. č. 2897/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2 v k. ú.
a obci Štoky z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 705 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-07-2011-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2011
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0575/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky vedené ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)
par. č. 793/2 o výměře 3 941 m2 a par. č. 863 o výměře 360 m2 v k. ú. a obec Ledeč
nad Sázavou, původní katastrální území Hradec u Ledče nad Sázavou z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou, schvaluje dodatek č. 706
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2011-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0576/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 324/18 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 39 m2, oddělený GP č. 4942474/2009 z pozemku par. č. 324/10 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví města Třebíč, schvaluje dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-07-2011-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. března 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0577/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně
převést nemovitý majetek dle materiálu ZK-07-2011-46, př. 1, včetně součástí
a příslušenství, vše v k. ú. a obci Telč, za kupní cenu 5 489 407 Kč z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Města Telč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena
formou bezúročných splátek takto: 1. splátka ve výši 1 000 000 Kč v termínu do
30. 6. 2012, 2. splátka ve výši 1 000 000 Kč v termínu do 31. 12. 2012, 3. splátka ve
výši 1 744 703,50 Kč v termínu do 30. 6. 2013, 4. splátka ve výši 1 744 703,50 Kč
v termínu do 31. 12. 2013, schvaluje dodatek č. 16 Zřizovací listiny Gymnázia
Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč dle materiálu ZK-07-2011-46, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0578/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Krajem
Vysočina a obcí Rudídkov smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj
Vysočina zaváže darovat části pozemků par. č. 2250/1, par. č. 2250/4 a par. č. 2250/5
v k.ú. a obci Rudíkov dotčených stavbou Vybudování chodníků v obci Rudíkov a obec
Rudíkov se zaváže zastavěné části těchto pozemků do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0579/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0409/05/2011/ZK ze dne 20. 9. 2011 tak, že v materiálu ZK-05-2011-60, př. 3, se
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vyjímají pozemky dle KN par. č. 312/32 a par. č. 312/35 v k. ú. Heroltice u Jihlavy,
schvaluje dodatek č. 709 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2011-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 10. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0580/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 710
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2011-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0588/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností
příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-072011-44, př. 1 ■ Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových
práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
zřizované Krajem Vysočina dle materiálu ZK-07-2011-44, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0581/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatně
pozemky dle materiálu ZK-07-2011-50, 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. 2013
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0589/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout
dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
v celkové výši 41 000 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle
materiálu ZK-07-2011-53, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 1, zdrželo se 8.

Usnesení 0582/07/2011/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: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0590/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí stanovisko
OŠMS k záměru změny ve školském rejstříku u školy zřizované Krajem Vysočina
označené v materiálu ZK-07-2011-54, př. 1 kódem 1A, B.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 12. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0583/07/2011/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: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0584/07/2011/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: 29. února 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0585/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem část
pozemku par. č. 772/2 dle GP č. 237-322/2011 nově označenou jako díl „a“ o výměře
169 m2 a část pozemku par. č. 772/1 dle GP č. 237-322/2011 nově označenou jako
díl „b“ o výměře 418 m2 v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Římov, schvaluje dodatek č. 713 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK07-2011-76, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0586/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0477/06/2011/ZK tak, že text: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem
Velké Meziříčí na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího
obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Velké
Meziříčí zaváže darovat část pozemku par. č. 5999/149 v k. ú. Velké Meziříčí
v rozsahu cca 1 500 m2 do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto
nemovitost do svého vlastnictví přijmout“ se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo kraje
rozhoduje uzavřít mezi městem Velké Meziříčí na straně budoucího dárce a Krajem
Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě,
ve které se město Velké Meziříčí zaváže darovat část pozemku par. č. 5999/149
v k. ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m2 do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj
Vysočina se zaváže tuto nemovitost do svého vlastnictví přijmout s tím, že ve
prospěch budoucího dárce bude zřízeno předkupní právo k darované části pozemku
par. č. 5999/149 v k. ú. Velké Meziříčí, jako právo věcné dle § 603 zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, v platném znění.“
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0587/07/2011/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 0591/07/2011/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-07-2011-55, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-07-2011-55, př. 2 ■ rozpis
účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle
materiálu ZK-07-2011-55, př. 3, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-07-2011-55, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0592/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout půjčku
Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, IČ: 00638056,
ve výši 645 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu Zdravotnická
informatika na středních zdravotnických školách dle materiálu ZK-07-2011-56, př. 1,
schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající
ve zvýšení § 3122 – Střední odborné školy o částku 645 000 Kč při současném snížení
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 645 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 31. 12.
2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0593/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování
a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu
ZK-07-2011-57, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0594/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK07-2011-58, př. 1upr1, vyhlašuje soutěž o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK
ROKU 2011 dle materiálu ZK-07-2011-58, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0595/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Aktualizaci
Programu rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2011-59, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0596/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje
Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-07-201160, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0597/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 2 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-07-2011-61, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0598/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ převod finančních
prostředků ve výši 1 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.1 II (§ 3299) za účelem
předfinancování projektových výdajů na administraci globálních grantů Kraje
Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím,
že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby ■ převod finančních prostředků
ve výši 50 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní
účet navazujícího projektu TP OP VK 5.3 II (§3299) za účelem předfinancování
projektových výdajů souvisejících s realizací globálních grantů Kraje Vysočina
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto
prostředky budou uvolňovány dle potřeby.
odpovědnost: ORR, EO, termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0599/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 14
Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle
materiálů ZK-07-2011-62, př. 1 a ZK-07-2011-62, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí,
příspěvkové organizace, termín: do 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0600/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dokument Strategie
protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012–2015 dle materiálu ZK-072011-63, př. 1.
odpovědnost: OSV, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0601/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 9
Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2011-64, př. 1 ■ Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Ústavu sociální
péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-07-2011-64, př. 2 ■ Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Psychocentra – manželské
a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-072011-64, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených příspěvkových organizací,
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0602/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je
výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout část dotace pro poskytovatele
sociálních služeb v celkové výši 12 074 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok
2012, kapitoly Sociální věci, dle materiálů ZK-07-2011-65, př. 1, ZK-07-2011-65,
př. 2 a ZK-07-2011-65, př. 3, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle
materiálu ZK-07-2011-65, př. 4.
odpovědnost: OSV, termín: 15. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0603/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy o částku 2 870 000
Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j.
n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 2 870 000 Kč, rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy, Městu Světlá nad Sázavou,
IČ: 00268321, na spoluúčast města na stavební akci Stavební úpravy domova
důchodců – vestavba 18 pokojů v celkové výši 2 870 000 Kč dle materiálu ZK-072011-66, př. 1.
odpovědnost: OSV, termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0604/07/2011/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové
opatření v rámci kapitoly Zemědělství, spočívající ve zvýšení § 2321 – Odvádění
a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (ÚZ 00020) o částku 1 308 000 Kč
při současném snížení § 2310 – Pitná voda (ÚZ 00020) o částku 1 308 000 Kč
■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství, spočívající ve zvýšení § 103x
položka Lesní hospodářství o částku 1 308 000 Kč při současném snížení § 2321
– Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (ÚZ 00000) o částku
1 308 000 Kč ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství,
§ 103x položka Lesní hospodářství o částku 2 000 000 Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
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položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 2 000 000 Kč, vyhrazuje si rozhodnout
poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu
kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, u kterých je výše částky do
200 000 Kč, rozhoduje ■ poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se
Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje
Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-07-2011-67, př. 1 ■ neposkytnout dotace z kapitoly
Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007–2013
z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2,
3 a 4 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2011-67, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0605/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 5 Zásad
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu
kontroly jejich využití dle materiálu ZK-07-2011-68, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31. 12.
2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0606/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o zabezpečení přípravy projektů Kraje Vysočina v oblasti úspor energie
v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů ZK-072011-69 a ZK-07-2011-69, př. 1, v rámci Operačního programu Životní prostředí,
schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů ve výši max. 500 000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet Realizace
úspor energie III.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový a odbor zdravotnictví,
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0607/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 2 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-07-2011-70, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea
Vysočiny Jihlava, p. o., termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0608/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina dle materiálu
ZK-07-2011-71, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0609/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-072011-72, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0610/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje předkládá návrh zákona
dle materiálů ZK-07-2011-73, př. 1, ZK-07-2011-73, př. 2 a ZK-07-2011-73,
př. 3, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, pověřuje MUDr. Jiřího
Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, a JUDr. Drahoslava Oulehlu, předsedu
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, jednáním za Zastupitelstvo
Kraje Vysočina ve věci podaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 309/1999
Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
a o návrhu jednat jako o samostatném nebo zprostředkovaném a projednat s poslanci
jeho podporu a poskytnout jim veškeré podkladové materiály.
odpovědnost: OddPKŽÚ, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 14.
Usnesení 0611/07/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK07-2011-74, př. 1.
odpovědnost: předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina,
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 4, zdrželo se 10.

