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Služby kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu funguje
od roku 2007. Prvotním důvodem pro otevření
kanceláře byla potřeba získávat rychle a přímo
od zdroje informace o poskytování finančních
zdrojů a průběžně mapovat aktuální nabídky
speciálních projektů, které by mohly pro
kraj představovat důležitý potenciál rozvoje,
spolupráce a v neposlední řadě i financí.
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu je k dispozici
nejen krajské samosprávě. Jejím dalším úkolem
je poskytovat přiměřený servis také dalším
subjektům, jako jsou obce, města, sdružení obcí,
školským, zdravotnickým a jiným veřejným
organizacím včetně neziskových organizací,
zájmových sdružení a podnikatelských
subjektů. Městům může kancelář nabídnout
široké spektrum služeb, mezi které patří pomoc
s mezinárodními projekty a hledání partnerů
a v případě návštěvy zástupců měst servis
v Bruselu (jde například o zajištění prostor

pro jednání, pomoc při prezentaci v Bruselu,
organizování schůzek s europoslanci nebo
zástupci ECOSOC). Dále kancelář poskytuje
informace z Bruselu, a především informuje
o aktuálním dění v evropských institucích,
zpracovává výzvy EU, informace o dostupných
stážích a pracovních místech, poskytuje
logistický servis a dokáže zajistit prohlídky
v budovách Evropského parlamentu.
V případě potřeby se na naši kancelář můžete
kdykoliv obrátit.
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22,
Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie,
e-mail: info@vysocina.eu
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 Martina Richtová Tomšů, odbor sekretariátu
hejtmana
telefon: 564 602 367, e-mail: richtova.m@krvysocina.cz

Marie Bohuslavová nahradila v krajském
zastupitelstvu Jiřího Maděru
Marie Bohuslavová z Havlíčkova Brodu se stala
novou členkou Zastupitelstva Kraje Vysočina
dne 26. 6. 2012. Ve funkci nahradila Jiřího
Maděru, který rezignoval na post krajského
zastupitele. Nová zastupitelka složila slib člena
Zastupitelstva Kraje Vysočina a hned se zapojila
do programu jednání. Krajské zastupitelstvo tak
má stále 45 členů.

Marie Bohuslavová aktivně pracuje v Komisi
sociální a pro oblast protidrogové politiky
Rady Kraje Vysočina a významně se podílela
na tvorbě Koncepce rodinné politiky na léta
2013– 2016.
 Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 308, e-mail: neuwirthova.e@krvysocina.cz

Výlety do historie:
Návštěva krále Jiřího
Vysočina Tourism, příspěvková organizace,
zve na zajímavou akci, která se uskuteční po tři
víkendy v měsíci srpnu na třech hradech v Kraji
Vysočina. Jedná se o netradiční prohlídky hradů
ve stylu živých obrazů pod názvem Návštěva
krále Jiřího.
A na co vlastně lákáme? Ocitnete se v roce
1468, kdy na hradě očekávají velkou událost,
a to návštěvu samotného krále českého Jiřího
z Poděbrad. Hradní pán je nervózní a popohání
své služebnictvo. Vše musí být perfektní. Proto
si pozve ku pomoci i slovutného odborníka

až z jižních zemí. Zda udělal dobře, musí už
posoudit divák sám. Svižný, humorně laděný
příběh ztvárněný profesionálními herci jistě
zaujme jak děti, tak i dospělé návštěvníky.
Netradiční prohlídky se konají v tradičních
prohlídkových časech na hradech Lipnice
11.– 12. 8. 2012, Roštejn 18.–19. 8. 2012 a Polná
25.–26. 8. 2012.
 Romana Nejedlá, Vysočina Tourism
mobil: 606 775 430, e-mail: romana.nejedla@
vysocinatourism.cz
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Mezinárodní autobusová linka Telč–Raabs
nyní jezdí za zvýhodněnou cenu
Na prohlídku města, do muzea, na festival, na koupaliště, za
turistikou, do restaurace či na nákupy. To jsou jen některé
z možností, které mohou využít cestující na nové mezinárodní
autobusové lince Telč–Raabs, jež funguje od prosince
loňského roku. Autobus jezdí třikrát denně od pátku do neděle
i o rakouských svátcích. V Dobersbergu na něj čeká přípoj ve
směru na Waidhofen a Zwettl. Od 6. července do 30. září 2012
platí na lince Telč–Raabs zvýhodněná cena jízdného. Celodenní
jízdenka stojí dospělé jen 90 Kč, děti se svezou za 45 Kč,
jednoduchá jednosměrná jízdenka vyjde na polovinu.
Autobusová linka je ideální k výletům do odlehlé a turisty
neprávem opomíjené oblasti rakouského Waldviertelu. V městečku
Karlstein mohou cestovatelé vidět stejnojmenný hrad, v klidném
Raabs an der Thaya navštívit koupaliště nebo další hrad, který

je spolu s klášterem umístěn na vysokém skalnatém ostrohu nad
řekou. Opomenout nelze ani malebné údolí rakouské Dyje, které
je protkáno sítí turistických stezek.
Provoz mezinárodní autobusové linky je spolufinancován
prostřednictvím projektu Dosažitelnost spojuje z fondů Evropské
unie v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013. Partnery
projektu jsou spolu s Krajem Vysočina organizátoři veřejné
dopravy v Dolním Rakousku (Verkehrsverbund Ost-Region,
G. m. b. H.) a v Jihočeském kraji (JIKORD, s. r. o.).
 Václav Zikán, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 178, e-mail: zikan.v@kr-vysocina.cz

Chovu hospodářských zvířat v České republice dominuje Vysočina
Zemědělství je na území kraje Vysočina zaměřeno více než v jiných
krajích na chov hospodářských zvířat. Přírodní podmínky jsou
vhodné především na pěstování plodin sloužících k výkrmu prasat
a skotu. Na Vysočině je rovněž dostatek travních ploch vhodných
na pastviny. Na chov hospodářských zvířat v kraji navazuje také
dostatečná výrobní kapacita na zpracování masa a mléčných
výrobků v podobě masokombinátů a mlékáren. Na celkové
produkci hovězího i vepřového masa v ČR se kraj podílí z 15 %,
přičemž více masa se zpracuje pouze na Pardubicku. V produkci
mléka je Vysočina na prvním místě s 16procentním podílem.
Sčítání hospodářských zvířat je jednou za rok prováděno Českým
statistickým úřadem. Výsledky sčítání k 1. 4. 2011 jsou uvedeny
v tabulce. Hovězího dobytka bylo na Vysočině zjištěno celkem
210 000 kusů (podíl na ČR 15,7 %). Kraji patří první místo

před krajem Jihočeským. Naopak nejméně skotu bylo sečteno
v Ústeckém a Karlovarském kraji. Na Vysočině ubylo meziročně
v chovech přes 38 000 prasat, což je v mezikrajském srovnání
druhá nejvyšší hodnota po Jihočeském kraji (úbytek 52 000
prasat). Díky této skutečnosti se Vysočina s počtem 280 000
dostala na druhé místo za Středočeský kraj (302 000). Nejnižší
stavy byly opět zjištěny v Karlovarském kraji. Ve stavech drůbeže
patří Vysočina mezi podprůměrné kraje. S počtem 448 000 kusů
se na ČR podílí pouze 2,1 %. Vysoký stav drůbeže bývá každý rok
vykazován ve Středočeském kraji, podíl na celé ČR pak činí 23,9 %.
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje
telefon.: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz

Stav hospodářských zvířat v krajích České republiky k 1. 4. 2011
Území
Středočeský + Praha
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Česká republika

počet
146 094
209 759
159 054
40 075
37 188
46 726
100 037
111 473
210 949
58 782
89 579
59 153
74 817
1 343 686

Skot
podíl na ČR v % počet
10,9
15,6
11,8
3,0
2,8
3,5
7,4
8,3
15,7
4,4
6,7
4,4
5,6
100,0

Pramen: Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. 2011, ČSÚ Praha, 2011.

302 400
173 243
134 986
10 523
68 719
24 942
124 286
127 478
280 866
261 098
111 408
67 431
61 712
1 749 092

Prasata
podíl na ČR v %
17,3
9,9
7,7
0,6
3,9
1,4
7,1
7,3
16,1
14,9
6,4
3,9
3,5
100,0

počet
5 077 911
2 854 228
1 976 466
203 617
938 044
73 799
2 727 760
1 223 110
448 981
3 672 693
380 585
351 172
1 321 781
21 250 147

Drůbež
podíl na ČR v %
23,9
13,4
9,3
1,0
4,4
0,3
12,8
5,8
2,1
17,3
1,8
1,7
6,2
100,0
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Novinky ve Sbírce zákonů
Veřejné zakázky
V částce 81/2012 Sbírky zákonů vydané dne 4. 7. 2012 byly publikovány
následující vyhlášky: vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanovují
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanovují obchodní podmínky
pro veřejné zakázky na stavební práce; vyhláška č. 232/2012 Sb.,
o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
a odůvodnění veřejné zakázky.
Vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2012.
Veřejná podpora
V částce 82/2012 Sbírky zákonů vydané dne 4. 7. 2012 byl pod č. 236
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
Novela zákona zpřesňuje práva a povinnosti poskytovatelů i příjemců
veřejné podpory v návaznosti na předpisy EU.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2012.
Kontrolní řád
V částce 86/2012 Sbírky zákonů vydané dne 19. 7. 2012 byl pod č. 255
publikován zákon o kontrole (kontrolní řád).
Nová právní úprava stanovuje postup správních orgánů v oblasti veřejné
správy při kontrole činnosti kontrolovaných osob.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Účetnictví
V částce 82/2012 Sbírky zákonů vydané dne 4. 7. 2012 byl pod č. 239
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Novela zákona si klade za cíl upravit účetnictví ve veřejné sféře tak, aby

splňovalo příslušné standardy.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012 (část 1. 1. 2013).
Rybářství
V částce 82/2012 Sbírky zákonů vydané dne 4. 7. 2012 byl pod č. 237
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství,
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Novela zákona zefektivňuje výkon veřejné správy na úseku správních
deliktů v oblasti rybářství.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012.
Řidičské průkazy
V částce 70/2012 Sbírky zákonů vydané dne 13. 7. 2012 byla pod č. 243
publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy
a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. 1. 2013.
Vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
a zastupitelstev krajů
V částce 80/2012 Sbírky zákonů vydané dne 29. 6. 2012 bylo pod č. 224
publikováno rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu
Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů.
Prezident republiky tímto vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České
republiky a zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání na pátek
12. října 2012 a sobotu 13. října 2012.

 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Za péči o válečné hroby oceněno deset obcí
Už potřetí ocenilo Ministerstvo obrany České republiky obce
i jednotlivce, kteří se starají o válečné hroby v Kraji Vysočina.
Letos byla oceněna příkladná péče o válečné hroby celkem deseti
obcí. Spolu s poděkováním byla tradiční medaile předána hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a zástupcem Ministerstva
obrany Imrichem Vetrákem u příležitosti předávání titulů Vesnice roku v Křižánkách na Žďársku.
Obec Obrataň – za péči o válečné hroby obětem 1. a 2. světové války
Obec Babice – za péči o válečný hrob oběti 2. světové války
(neznámý vojín Rudé armády)
Obec Martínkov – za péči o válečné hroby obětem 1. a 2. světové války
Obec Nížkov – za péči o osárium obětem tereziánských válek
a zřízení pomníku obětem válek
Obec Pikárec – za péči o válečný hrob obětem 1. a 2. světové války
Obec Ujčov – za péči o válečné hroby obětem 1. a 2. světové války
Obec Rožná – za péči o válečné hroby obětem 1. a 2. světové války
Obec Blažkov – za péči o válečný hrob obětem 1. světové války
Obec Bohuňov – za péči o válečný hrob obětem 1. světové války
Obec Skorotice – za péči o válečné hroby obětem 1. a 2. světové
války

Válečnými hroby jsou podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných
hrobech a pietních místech, nejen místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské
operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, jež
zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době
války, ale také pietní místa (pamětní desky, pomníky nebo jiné
památníky), která takovéto osoby připomínají.
Válečné hroby i pietní místa jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů, kterou vede Ministerstvo obrany a je veřejně
přístupná na internetu na stránkách www.valecnehroby.army.cz.
V Kraji Vysočina je evidováno přes 1 750 válečných hrobů a pietních míst, které připomínají přes 14 000 obětí.
V Kraji Vysočina je většina válečných hrobů a pietních míst
v dobrém stavu, což svědčí o dobrém vztahu a úctě obyvatel Kraje Vysočina k historii a obětem našich předků, kteří položili svůj
život ve válečných letech.
Příkladnou péči o válečné hroby pak oceňuje Ministerstvo obrany
na návrh obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajského
úřadu, plaketami za péči o válečné hroby, kterých již bylo v Kraji
Vysočina včetně těch letošních uděleno celkem 34.
 Filip Hron, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 182, e-mail: hron.f@kr-vysocina.cz
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Interní audit v organizacích veřejné správy – 2. část
V minulém čísle Zpravodaje jsme se seznámili s velmi stručnou
historií interního auditu v České republice a s podstatou
interního auditu. Vysvětlili jsme si také, v čem spočívá rozdíl
mezi interním auditem, externím auditem a vnitřní kontrolou.
V tomto čísle uvedeme základní informace o druzích auditu,
o vybraných součástech auditní dokumentace a zmíníme též
některé doporučené auditní postupy.
Nejčastěji prováděným druhem auditu je systémový audit nebo
také audit systému. Ten ujišťuje vedení o tom, že vnitřní řídící
a kontrolní mechanismy jsou nastaveny a fungují přiměřeně.
Hodnocení toho, zda jsou dodrženy všeobecně závazné právní
předpisy při finančním řízení a dalších činnostech, je náplní
auditu shody. Velmi blízko klasickému externímu auditu je
finanční audit. Ten hodnotí, zda údaje v účetní závěrce organizace
odpovídají skutečnému stavu majetku a závazků, nákladů
a výnosů a jsou v souladu s rozpočtem. Často zmiňovaným
auditem je audit informačních systémů, na jehož provádění
však často auditoři nemají dostatek odborných znalostí, takže
jej provádí buď specializovaná firma, nebo odborník jako člen
auditorského týmu.
Konkrétní interní audit je vždy zahájen na základě ročního plánu
auditu, případně přímého zadání vedoucího orgánu veřejné
správy (tzv. ad-hoc audit). Současně s úvodní analýzou legislativy
a dalších souvisejících podkladů probíhá tvorba oficiálních
dokumentů: pověření vedoucího orgánu veřejné správy
k provedení auditu, program, případně i plán auditu. Program
patří k jedněm z nejdůležitějších dokumentů při výkonu auditu,
protože je v něm definovaný název auditu, jeho cíl, významná
rizika spojená s auditovanou oblastí, období, za které bude audit
vykonán, termín vykonání auditu, personální zajištění, rozsah
auditu, použité metody, strukturovaný předmět a v neposlední
řadě také auditované útvary. Z programu vychází plán auditu, což
je interní dokument, který podrobně rozpracovává konkrétní dílčí
cíle auditu a časovou dotaci potřebnou pro jejich splnění.
Oficiální fáze auditu začíná úvodní schůzkou s auditovanými.
Při té seznámí auditoři auditované obecně s profesí interního

auditu a stylem práce a také s konkrétně prováděným auditem. Je
důležité klást důraz na osvětu, vysvětlit auditovaným, že interním
auditorům jde o systém, a nikoli o kontrolu lidí. Proklientský
přístup by měl provázet celý průběh auditu, a napomáhat tak
k získání důvěry auditovaných do budoucna.
Následují samotné auditní práce, při kterých je využívána řada
auditních technik a metod. Kromě zmiňované analýzy legislativy
to jsou především vývojové diagramy, identifikace a analýza
rizik, rozhovory s klíčovými pracovníky, tabulky rolí pracovníků
testovací tabulky.
Vizitkou auditora, která odráží jeho práci, je závěrečná auditní
zpráva. Při jejím zpracování je dobré si uvědomit, že neadekvátní
auditorská zpráva (gramatické chyby, špatná grafická úprava,
nepřehlednost…) může zkazit i tu nejlepší auditorskou práci
a nejpreciznější závěry. Důležité také je, aby všechna zjištění
a doporučení vyplývající z auditu byla projednána s auditovanými
ještě před projednáním výstupů s vedením organizace. Tento
postup přispívá k vybudování dobrého vztahu auditovaných
k internímu auditu.
Aby mohl být interní audit účinným nástrojem k neustálému
zdokonalování používaných metod, systému a postupů, je velmi
důležité jeho správné vnímání jak auditovanými, tak vedením
organizace. Splnění zákonné povinnosti zavedením útvaru
interního auditu nemůže být pro jeho smysluplné fungování
jedinou podmínkou. Pokud management vnímá interní audit jako
svůj poradní orgán napomáhající k dosahování vyšší efektivnosti
a vytváří mu odpovídající podmínky pro jeho práci, potom
je interní audit opravdu účinným nástrojem napomáhajícím
k dosažení cílů organizace a jeho zavedení lze doporučit každé
středně velké a větší organizaci.
 Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
telefon: 564 602 250, e-mail: kadlec.z@kr-vysocina.cz
 Kateřina Tesařová, oddělení interního auditu
telefon: 564 602 108, e-mail: tesarova.k@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 4/2012 konaného dne 26. 6. 2012
Usnesení 0258/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program
jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0259/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje volí Zdeňku Bečkovou a Bc.
Jiřího Vondráčka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0260/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rezignaci
Mgr. Jiřího Maděry, bytem Soškova 232, Nové Město na Moravě, na funkci člena Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2012-119, př. 1; stanovuje 23. červen 2012 jako den, od kterého se poskytuje odměna Marii Bohuslavové,
nové člence zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0261/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje, termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0262/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0263/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje ruší usnesení č. 0610/07/2011/ZK.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0264/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 dle materiálu ZK-04-2012-05, př. 3.
odpovědnost: OSH, termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0265/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci
obci Těmice, IČ: 00249203 ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-04-2012-06, př. 2; schvaluje rozpočtové opatření
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spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0266/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Roční zprávu
o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011 dle materiálu ZK-04-2012-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0267/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o předložených žádostech dle materiálu ZK-04-2012-08, př. 1; schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek, o částku 260 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 260 000 Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního
nemovitého majetku v roce 2012; rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Požární
ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek, v celkové výši 1 059 973 Kč
obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 dle materiálu ZK-042012-08, př. 2, na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK04-2012-08, př. 4; zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního
nemovitého majetku v roce 2012 dle materiálu ZK-04-2012-08, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0268/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro členy
a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12.
2011 – 31. 5. 2012 dle materiálu ZK-04-2012-09, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0269/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2011 – 31.
5. 2012 dle materiálu ZK-04-2012-10, př. 1; odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2011 – 31. 5. 2012 dle materiálu ZK04-2012-10, 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. 12. 2011 – 31. 5. 2012, dle materiálu ZK04-2012-10, př. 3.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0270/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč Obci Dolní Vilémovice, Dolní Vilémovice 142, 675 52 Dolní Vilémovice, IČ: 00289302, na krytí nákladů
souvisejících s opravou rodného domu Jana Kubiše dle materiálu ZK-04-2012-11,
př. 2; schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,
národního a historického povědomí, o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 100 000 Kč dle materiálů
ZK-04-2012-11, ZK-04-2012-11, př. 1, a ZK-04-2012-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0271/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje uděluje v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05
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ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny Obci Křižánky, okr. Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 20. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0272/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 90 000 Kč
Česko-francouzské akademii Telč, o. p. s., se sídlem Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ: 26911612, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Francouzsko-česká hudební akademie v Telči dle materiálu
ZK-04-2012-12, př. 3; rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 90 000 Kč Česko-francouzské akademii Telč, o. p. s., se sídlem Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56
Telč, IČ: 26911612, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Francouzsko-česká hudební akademie v Telči dle materiálu ZK-04-2012-12, př. 3; schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312
– Hudební činnost, o částku 90 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské
zdroje a majetek kraje, o částku 90 000 Kč dle materiálů ZK-04-2012-12, ZK-042012-12, př. 1, ZK-04-2012-12, př. 2, a ZK-04-2012-12, př. 3; bere na vědomí záměr Města Telče vytvořit strategii a rámcový harmonogram Francouzsko-české
hudební akademie v Telči pro rok 2013 dle materiálu ZK-04-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0273/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o datech provozování LSPP za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálů
ZK-04-2012-13, př. 1 a ZK-04-2012-13, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0274/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje vyhlašuje pátý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice;
bere na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení
přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2012-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0275/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Zdravotnictví: spočívající
ve snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 8 000 000 Kč při současném zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice,
položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 8 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, včetně zvýšení závazného ukazatele Dotace na investice
o 8 000 000 Kč u této nemocnice s určením na přístrojové vybavení urgentního
příjmu; převod finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických
rezerv do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice,
položka 6451 – Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím, za účelem poskytnutí půjčky v částce 6 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na financování nákupu
přístrojového vybavení urgentního příjmu; převod finančních prostředků ve výši
4 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6451 – Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím, za účelem poskytnutí půjčky v částce
4 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na financování nákupu přístrojového vybavení urgentního příjmu; rozhoduje
uzavřít Smlouvu o půjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou
organizaci, dle materiálu ZK-04-2012-15, př. 4; uzavřít Smlouvu o půjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-04-2012-15,
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př. 5. odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Havlíčkův
Brod, příspěvkové organizace, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Telč – průtah s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 19. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0276/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2011 bez výhrad; schvaluje Závěrečný
účet Kraje Vysočina za rok 2011 dle materiálu ZK-04-2012-16, př. 1; návrh na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, jak je uveden v podkapitole 2.2 materiálu ZK04-2012-16, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0284/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje uděluje 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 2012
dle materiálu ZK-04-2012-24, př. 1, a na základě vzorové smlouvy dle materiálu
ZK-04-2012-24, př. 2.
odpovědnost: ODSH, termín: do 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0277/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtový výhled
Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015 dle materiálu ZK-04-2012-17, př. 1; bere na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky
2013 až 2015 dle materiálu ZK-04-2012-17, př. 2, a přehled předpokládaných příjmů
a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované
z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2012-17, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0285/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít darovací
smlouvy dle materiálů ZK-04-2012-25, př. 1, a ZK-04-2012-25, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0278/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2011 dle materiálu
ZK-04-2012-18, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0279/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice a položky 5331
– Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, s ÚZ 00013
o částku 40 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na úhradu oprav vybraných úseků silnic dle materiálu ZK-04-2012-19, př. 1, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku
40 000 000 Kč; zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 40 000 000 Kč s určením na opravy vybraných úseků silnic dle materiálu ZK-04-2012-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0280/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace
v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2012 žadatelům na projekt a ve výši
dle materiálu ZK-04-2012-20, př. 1; neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2012 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2012-20, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0281/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace
v rámci grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012
žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-21, př. 1, na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2012-21, př. 3; neposkytnout dotace v rámci grantového programu Podpora budování dětských dopravních
hřišť 2012 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2012-21, př. 2.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0282/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu dle materiálu ZK-04-2012-22, př. 1; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max.
600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 7. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0283/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje prohlašuje skutečnosti uvedené v první části Čestného prohlášení Vedoucího partnera projektu dle materiálu ZK-04-2012-23, př. 1; rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím
partnerem a projektovými partnery dle materiálu ZK-04-2012-23, př. 2; schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve
výši max. 39 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/406

Usnesení 0286/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít darovací
smlouvu dle materiálu ZK-04-2012-26, př. 2; schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2212 – Silnice, o částku 1 852 000 Kč
při současném snížení § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě, o částku 1 852 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0287/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 902/15 o výměře 615 m2, par. č. 902/16 o výměře 1 197 m2, par.
č. 902/17 o výměře 910 m2, par. č. 902/18 o výměře 131 m2 a par. č. 902/19 o výměře 251 m2, oddělené geometrickým plánem č. 129-480/2011 z pozemku par.
č. 902/1 v k. ú. a obci Bořetín, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Bořetín; schvaluje dodatek č. 794 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-27, př. 1. odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0288/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. par. č. 902/17 o výměře 985 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 875-1711/2012 z pozemku par. č. 902/1 v k. ú. a obci Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice; schvaluje dodatek č. 795 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0289/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 722/5 o výměře 13 m2 a par. č. 722/6 o výměře 17 m2, oddělené geometrickým plánem č. 156-46/2011 z pozemku par. č. 722 v k. ú. a obci Staré Bříště
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Staré Bříště; schvaluje dodatek
č. 796 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0290/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1318/2 o výměře 209 m2 a par. č. 1318/3 o výměře 201 m2 v k. ú.
a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv; schvaluje dodatek č. 797 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0291/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek
par. č. 1102/31 o výměře 1 328 m2, oddělený z pozemku par. č. 1102/1 geometrickým
plánem č. 285-294-2011 v k. ú. a obci Budíkov z vlastnictví obce Budíkov, do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 798 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0292/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 847/17 o výměře 12 m2 v k. ú. Popelištná a obci Červená Řečice z vlast-
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nictví města Červená Řečice do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje dodatek
č. 799 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0293/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 1892/11 o výměře 21 m2, par. č. 1892/12 o výměře 222 m2, par.
č. 1892/14 o výměře 39 m2, oddělené z pozemku par. č. 1892/1, dále pozemky par.
č. 1902/3 o výměře 234 m2, par. č. 1902/4 o výměře 150 m2, par. č. 1902/5 o výměře
185 m2, par. č. 1902/7 o výměře 1 274 m2, oddělené z pozemku par. č. 1902/1, a pozemek par. č. 1929/11 o výměře 19 m2, oddělený z pozemku par. č. 1929/4, vše geometrickým plánem č. 273-479/2011, vše v k. ú. a obci Častrov, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Častrov; nabýt darem pozemek par. č. 1892/10 o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 1967/1, pozemek par. č. 1986/2 o výměře 13 m2,
oddělený z pozemku par. č. 1986, pozemek par. č. st. 53/2 o výměře 5 m2, oddělený
z pozemku par. č. st. 53, pozemek par. č. 52/4 o výměře 14 m2, oddělený z pozemku
par. č. 52/1, pozemky par. č. 1926/7 o výměře 11 m2 a par. č. 1926/8 o výměře 59 m2,
oddělené z pozemku par. č. 1926/3, vše geometrickým plánem 273-479/2011, a pozemek par. č. 1993/1 o výměře 8 073 m2 v k. ú. a obci Častrov z vlastnictví obce Častrov
do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje dodatek č. 800 zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-201233, př. 1; dodatek č. 801 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. listopadu 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0294/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 461/1 o výměře 3 612 m2 a par. č. 461/3 o výměře 638 m2, oddělené
z pozemku par. č. 461 geometrickým plánem č. 40-312/2011 v k. ú. Miletín u Humpolce a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv; schvaluje
Dodatek č. 802 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0295/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně pozemek par. č. 622/7 o výměře 20 m2, oddělený z pozemku par. č. 622/1, a pozemek
par. č. 610/4 o výměře 80 m2, oddělený z pozemku par. č. 610/2 geometrickým plánem č. 142-38/2009, v k. ú. a obci Slavníč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Slavníč, za celkovou
dohodnutou kupní cenu 5 000 Kč; schvaluje dodatek č. 803 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK04-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0296/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1533/15 o výměře 700 m2, par. č. 1533/16 o výměře 1 496 m2, par.
č. 1533/17 o výměře 157 m2 a par. č. 1533/18 o výměře 467 m2, oddělené z pozemku
par. č. 1533/1 geometrickým plánem č. 168-311/2011, vše v k. ú. Jetřichovec a obci
Pacov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacova; nabýt darem pozemek par. č. 685/2 o výměře 85 m2, oddělený z pozemku par. č. 685, a pozemek
par. č. 686/21 o výměře 699 m2, oddělený z pozemku par. č. 686/2, vše dle geometrického plánu 168-311/2011, vše v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje dodatek č. 804 zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK04-2012-36, př. 1; dodatek č. 805 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-36, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0297/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 527/2 o výměře 1 575 m2, par. č. 527/3 o výměře 144 m2 a par. č. 527/4
o výměře 87 m2 oddělené z pozemku par. č. 527/2 geometrickým plánem č. 139435/2011 a pozemek par. č. 513/7 o výměře 116 m2 oddělený z pozemku par. 513/4
geometrickým plánem č. 139-435/2011, vše v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov; nabýt darem pozemek par. č. 137/5 o výměře 168 m2, oddělený z pozemku par. č. 137/1, díl
„a“ o výměře 9 m2, oddělený z pozemku par. č. 506/4, a díl „b“ o výměře 799 m2,
oddělený z pozemku par. č. 519/1, přičemž díly „a“ a „b“ tvoří nový pozemek par.
č. 532/2 a pozemek par. č. 513/6 o výměře 64 m2, oddělený z pozemku par. č. 513/3,

strana 7

vše dle geometrického plánu č. 139-435/2011, vše v k. ú. Radňov u Rynárce a obci
Pelhřimov, z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje
dodatek č. 806 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-37, př. 1; dodatek č. 807 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2012-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0298/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1329/4 o výměře 109 m2, par. č. 1329/5 o výměře 108 m2, par. č. 1329/6
o výměře 422 m2, par. č. 1329/7 o výměře 81 m2 a díl „l“ o výměře 44 m2, oddělené geometrickým plánem č. 214-436/2011 z pozemku par. č. 1329, a pozemky par. č. 1367/13
o výměře 273 m2, par. č. 1367/14 o výměře 796 m2, par. č. 1367/15 o výměře 39 m2, par.
č. 1367/16 o výměře 249 m2, par. č. 1367/17 o výměře 307 m2, par. č. 1367/18 o výměře 111 m2 a díl „k“ o výměře 135 m2, oddělené geometrickým plánem č. 214-436/2011
z pozemku par. č 1367/1, vše v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Veselá; nabýt darem pozemek par. č. 1328/41 o výměře
21 m2, oddělený geometrickým plánem č. 214-436/2011 z pozemku PK par. č. 1328/1
v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá, z vlastnictví obce Veselá do vlastnictví Kraje
Vysočina; schvaluje dodatek č. 808 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-38, př. 1; dodatek č. 809
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-04-2012-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0299/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 20/12 o výměře 57 m2, oddělený z pozemku par. č. 20/4, pozemky
par. č. 877/33 o výměře 156 m2 a par. č. 877/34 o výměře 74 m2, oddělené z pozemku par. č. 877/11, a pozemky par. č. 880/7 o výměře 242 m2 a par. č. 880/8 o výměře 422 m2, oddělené z pozemku par. č. 880/1, vše podle geometrického plánu
č. 379-481/2011, vše v k. ú. a obci Hořepník, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hořepník; nabýt darem pozemky par. č. 880/12 o výměře 158 m2, oddělený z pozemku par. č. 880/2, pozemek par. č. 880/10 o výměře 8 m2, oddělený
z pozemku par. č. 880/3, pozemek par. č. 931/19 o výměře 34 m2, oddělený z pozemku par. č. 931/3, vše podle geometrického plánu č. 379-481/2011, pozemek par.
č. 1101/7 o výměře 1 150 m2, oddělený z pozemku par. č. 1101/1 geometrickým
plánem č. 375-288-2011, a pozemky par. č. 1014/1 o výměře 90 m2 a par. č. 1014/2
o výměře 154 m2, vše v k. ú. a obci Hořepník, z vlastnictví obce Hořepník do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje dodatek č. 810 zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-39,
př. 1; dodatek č. 811 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-39, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. listopadu 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0300/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést par. č. 1809/5
o výměře 1 078 m2 v katastrálním území Kejžlice z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Tomáše Vacka, bytem Ke Světlé 164, 394 52 Kejžlice, za cenu 7 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0301/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 812 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2012-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0302/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 9/4 o výměře 103 m2, par. č. 9/5 o výměře 112 m2, par. č. 10/2 o výměře 171
m2, oddělené z pozemků par. č. 9/1, par. č. 9/3 a par. č. 10, pozemek par. č. 108/7 o výměře 129 m2, oddělený z pozemku par. č. 108/5, vše dle geometrického plánu č. 3846/2012, a pozemek par. č. 110/2 o výměře 61 m2, vše v k. ú. Borovec a obci Štěpánov
nad Svratkou, z vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje dodatek č. 813 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0303/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem díl „e“
o výměře 182 m2 oddělený z pozemku par. č. 14/4, díl „l“ o výměře 50 m2 oddě-
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lený z pozemku par. č. 1072/1 a díl „m“ o výměře 6 m2 oddělený z pozemku par.
č. 1080/1, vše dle geometrického plánu č. 1690-9/2012, vše v k. ú. a obci Světlá nad
Sázavou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
nabýt darem pozemek par. č. st. 1533/3 o výměře 101 m2, díl „a“ o výměře 104 m2
oddělený z par. č. 14/11, díl „d“ o výměře 1 m2 oddělený z par. č. 14/10, díl „j“ o výměře 56 m2 oddělený z par. č. 1097/22, díl „k“ o výměře 43 m2 oddělený z par.
č. 1097/23, vše dle geometrického plánu č. 1690-9/2012, vše v k. ú. a obci Světlá
nad Sázavou, z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje dodatek č. 814 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-43, př. 2;
dodatek č. 17 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední
školy, dle materiálu ZK-04-2012-43, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0304/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem část
vyřazeného úseku silnice I/38 v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky v délce
4 250 km, jehož začátek je v km 211,309 původního provozního staničení a konec
v km 215,559 v místě začátku SO C 113 včetně všech součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 38-093, v celkové hodnotě 54 373 364 Kč
dle materiálu ZK-04-2012-44, př. 1; schvaluje dodatek č. 815 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-04-2012-44, př. 2
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0305/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2012-45, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Urbanov; nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2012-45, př. 2,
z vlastnictví obce Urbanov do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje dodatek č. 816
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-45, př. 3; dodatek č. 817 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-042012-45, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0306/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2012-46, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany; nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2012-46, př.
2, z vlastnictví obce Rouchovany do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje dodatek č. 818 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-04-2012-46, př. 3; dodatek č. 819 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2012-46, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0307/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt budovu
č. p. 5 stojící na pozemku st. par. č. 269 včetně všech součástí a příslušenství, pozemek st. par. č. 269 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m2 a pozemek par.
č. 117/24 ost. plocha, jiná plocha, o výměře 928 m2 oddělený GP č. 1122-22/2012
z pozemku par. č. 117/21 v k. ú. a obci Okříšky za dohodnutou kupní cenu ve výši
1 573 970 Kč za těchto podmínek: převáděné nemovitosti budou užívány pro cílovou skupinu: lidé s mentálním a kombinovaným postižením; změna cílové skupiny
klientů (obyvatel nemovitosti) je podmíněna souhlasem městyse Okříšky; v převedeném objektu bude zřízeno jedno odlehčovací lůžko pokud se po prvním obsazení
domácnosti v rámci transformace v převedeném objektu uvolní místo, bude provozovatel přednostně přijímat místní zájemce spadající do cílové skupiny zařízení; pokud
kraj v převedeném objektu uvede do provozu denní aktivity nebo pracovní terapii
pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením, budou tyto aktivity otevřené
také klientům z Okříšek; zřídit předkupní právo ve prospěch městyse Okříšky k nabývaným nemovitostem, a to budově č. p. 5 stojící na pozemku st. par. č. 269 včetně
všech součástí a příslušenství, pozemku st. par. č. 269 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 254 m2, a pozemku par. č. 117/24 ost. plocha, jiná plocha, o výměře 928 m2
odděleného GP č. 1122-22/2012 z pozemku par. č. 117/21 v k. ú. a obci Okříšky jako
právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí na dobu neurčitou s tím, že pokud
bude předkupní právo realizováno, bude uplatňováno za cenu zjištěnou (úřední) stanovenou znaleckým posudkem dle platných oceňovacích předpisů v době uplatnění
předkupního práva tak, jak je uvedeno v materiálu ZK-04-2012-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0308/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0197/03/2012/ZK tak, že: v materiálu ZK-03-2012-19, př. 2, se pozemek par.
č. 1504/29 o výměře 15 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 344-37/2011 nahrazuje pozemkem par. č. 81/3 o výměře 11 m2, zaměřeným geometrickým plánem č. 352-16/2012, v k. ú. a obci Dolní Krupá; Dodatek č. 773 zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-19, př. 4, se nahrazuje Dodatkem č. 773 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2012-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0309/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
v rozsahu dle materiálu ZK-04-2012-49, př. 1, od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků
zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0310/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt
pozemky dle materiálu ZK-04-2012-50, 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 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0311/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví o částku 8,5 mil. Kč při současném zvýšení přílohy M7
– Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku
1,5 mil. Kč a přílohy M1 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 7 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0312/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 820 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2012-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0313/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 3847/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 334 m2 v k. ú.
a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nového Města na Moravě; schvaluje Dodatek č. 821 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-042012-53, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0314/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Bystřice nad Pernštejnem na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle materiálů
ZK-04-2012-54, př. 1, a ZK-04-2012-54, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0315/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Světlá nad Sázavou a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod stavby okružní křižovatky a částí pozemků stavbou dotčených par.
č. 613/18, par. č. 613/19, par. č. 590/20 a par. č. 590/1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0316/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabídnout nemovitý majetek k bezúplatnému převzetí do vlastnictví státu dle materiálu
ZK-04-2012-56, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0317/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek vzniklý dle geometrického plánu č. 273-44/2010 par. č. 824/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 67 m2 a pozemky vzniklé dle geometrického
plánu č. 279-133/2011 par. č. 824/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 511 m2, par. č. 824/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 181 m2,
par. č. 824/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2, par. č. 824/8
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 186 m2, par. č. 824/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 492 m2, par. č. 824/10 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 156 m2, par. č. 827/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 171 m2 a par. č. 824/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
88 m2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Křoví; schvaluje Dodatek
č. 822 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-57, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový, termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

tví Kraje Vysočina do vlastnictví Petra Matouše-Malbohana, Jindřichova 142/1,
674 01 Třebíč; schvaluje dodatek č. 10 Zřizovací listiny Psychocentra – manželské
a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-042012-63, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0318/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt dle GP č. 148101/2011 nově oddělené pozemky par. č. 117/3 – trvalý travní porost o výměře 128 m2
a par. č. 117/4 – trvalý travní porost o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Stáj ze spoluvlastnictví Stanislava Surky, bytem Stáj 28, 588 27 Jamné u Jihlavy, Dany Surkové, bytem Stáj 28, 588 27 Jamné u Jihlavy, Marty Surkové, bytem Stáj 28, 588 27 Jamné
u Jihlavy, a Bc. Martiny Sedláčkové, bytem Hrbov 40, 594 01 Velké Meziříčí, do
vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0325/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0024/01/2012/ZK ze dne 14. 2. 2012 tak, že: text „Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem dle GP č. 144-177/2011 nově oddělený pozemek par.
č. 1047/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 184 m2 a díly „c“+„h“
o výměře 15 m2 a díl „a“ o výměře 32 m2 v k. ú. a obci Bochovice a dále dle GP
č. 91-178/2011, nově oddělené pozemky par. č. 153/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 106 m2 a par. č. 153/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 500 m2 v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bochovice“ se nahrazuje textem „Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem dle GP č. 144-177/2011 nově oddělený pozemek par.
č. 1047/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 184 m2 a díly „c“+„h“
o výměře 15 m2 a díl „a“ o výměře 32 m2 v k. ú. a obci Bochovice a dále dle GP
č. 91-178/2011 nově oddělený pozemek par. č. 153/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 500 m2 v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bochovice“; Dodatek č. 729 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-01-2012-24, př. 2, se nahrazuje Dodatkem č. 729 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2012-65, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0319/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 823 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2012-59, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0320/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 9 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2012-60, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0321/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
budovu č. p. 1, stavba občanského vybavení, postavenou na pozemku st. par. č. 10,
pozemek st. par. č. 10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 055 m2, pozemek
par. č. 1099, ostatní plocha o výměře 249 m2, včetně součástí a příslušenství, vše
v obci a k. ú. Světlá nad Sázavou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou za kupní cenu 21 560 000 Kč; nabýt koupí budovu č. p. 545,
stavba ubytovacího zařízení, postavenou na pozemku st. par. č. 1016/1, pozemek st.
par. č. 1016/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m2, pozemek par. č. 47/17,
ostatní plocha, zeleň o výměře 40 m2.včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú.
a obci Světlá nad Sázavou, z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví
Kraje Vysočina za kupní cenu 9 060 000 Kč; za podmínky, že návrhy na vklad
vlastnických práv z těchto smluv budou podány katastrálnímu úřadu současně po
úplné úhradě kupních cen z těchto smluv; schvaluje dodatek č. 16 Zřizovací listiny Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2012-61, př. 4; dodatek
č. 17 Zřizovací listiny Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-04-201261, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0322/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 896/27 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 9 m2, par. č. 896/42 – zahrada, o výměře 71 m2 a par. č. 896/43 – zahrada, o výměře 114 m2 v k. ú. Vadín, obec
Okrouhlice z vlastnictví obce Okrouhlice, do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje
dodatek č. 824 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-04-2012-62, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0323/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
stavbu v části obce Horka-Domky č.p. 572, bydlení, na pozemku par. č. st. 484,
pozemek par. č. st. 484, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 143 m2 včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, za kupní cenu 3 511 000 Kč, z vlastnic-

Usnesení 0324/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit část usnesení 0191/03/2009/ZK v rozsahu materiálu ZK-04-2012-64, př. 1, a nabýt pozemky
v rozsahu dle materiálu ZK-04-2012-64, př. 2, od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0326/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 2721/15 – ostatní plocha, silnice, o výměře 355 m2 v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle; nabýt darem
pozemek par. č. 2749/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2 a dle
GP č. 167-4452/2008 nově oddělený pozemek par. č. 2301/3 – ostatní plocha, silnice, o výměře 962 m2 v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví obce Nevcehle do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje dodatek č. 825 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-66,
př. 1; dodatek č. 826 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-66, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0327/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 827 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2012-67, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31.10.2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0328/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem silnici III/01947 a pozemek par. č. 329 – ostatní plocha, silnice, o výměře 972 m2
touto silnicí zastavěný v k. ú. a obci Rantířov z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Rantířov; schvaluje dodatek č. 828 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-201268, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0329/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Horní Cerekev, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev, IČ: 00248185, na straně budoucího prodávajícího
a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemku par. č. 2176/14 – ostatní
plocha, manipulační plocha, v k. ú. a obci Horní Cerekev o výměře cca 5 000 m2
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za kupní cenu určenou znaleckým posudkem vyhotoveným v souladu s vyhláškou č. 3/2008 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za tuto kupní cenu
do svého vlastnictví koupit.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0330/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 448/9 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 63 m2, par. č. 448/10
- ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 46 m2 a par. č. 448/11 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 5 m2 oddělených GP č. 126-3865/2007 z pozemku par. č. 448/1,
vše v k. ú. Láz u Nových Syrovic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Láz; nabýt darem pozemek par. č. 451/4 – ost. plocha, silnice, o výměře 2 m2 oddělený
GP č. 126-3865/2007 z pozemku par. č. 451 v k. ú. Láz u Nových Syrovic z vlastnictví obce Láz do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje dodatek č. 829 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2012-70, př. 1; dodatek č. 830 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-04-2012-70, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0331/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem těleso pozemní komunikace – silnice III/4063, která se nachází na pozemku par.
č. 1515/1, včetně všech součástí a příslušenství, a pozemek par. č. 1515/1 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 10 713 m2 v k. ú. Vysoká u Jihlavy, obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava; schvaluje
dodatek č. 831 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-112, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 1. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0332/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
těleso pozemní komunikace – silnice III/1316 do Zborné včetně všech součástí a příslušenství a dále pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2012-113, př. 1,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava; schvaluje
dodatek č. 832 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-113, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0333/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. st. 42 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2, par. č. 339/2
– ostatní plocha, silnice, o výměře 145 m2 a dle 45-437/2011 nově oddělené pozemky par. č. 339/4 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 153 m2 a par. č. 339/5
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m2 v k. ú. Benátky u Houserovky a obci
Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov; nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2012-114, př. 1, z vlastnictví města
Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina; schvaluje dodatek č. 833 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-114, př. 2; dodatek č. 834 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-114, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0334/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod tělesa silnice III/15223 včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Dědice v rozsahu uzlových bodů 2344A110 až
2344A109 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dědice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0335/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky par.
č. 387/1 – orná půda o výměře 7 095 m2 a par. č. 4516/2 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 111 m2 v k. ú. a obci Počátky ze spoluvlastnictví Lenky Hřebíčkové, bytem
Lodhéřovská 219, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec 1, a Ing. Jana Pokorného, bytem K Biřičce 1580/31, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 369 140 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0336/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci
ve výši 500 000 Kč dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky se
sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, IČ: 70875529,
dle materiálu ZK-04-2012-71, př. 2; schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve
zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 – Územní rozvoj o částku 500 000 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0337/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00041.0058 dle materiálu
ZK-04-2012-72, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0338/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-04-2012-73, př. 1; rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních
služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2012-73, př. 1, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-73, př. 1, na realizaci akcí uvedených
v materiálu ZK-04-2012-73, př. 1, v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21
a Zdraví 21 v Kraji Vysočina; neposkytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj,
§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-73, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0339/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace uvedené v materiálu ZK-04-2012-74; ukládá Radě Kraje Vysočina průběžně
informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s přípravou
České republiky na programovací období Evropské unie 2014–2020 projednaných
dle ustanovení § 59, odst. 3, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0340/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek
č. 1 k Partnerské dohodě ve znění dle materiálu ZK-04-2012-75, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0341/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktuální verzi Analýzy strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu
soudržnosti Jihovýchod pro období 2014–2020 dle materiálu ZK-04-2012-76, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0342/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2012-77, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0343/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje o uzavření mezinárodní spolupráce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava dle materiálu
ZK-04-2012-78, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0344/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
označenými v materiálu ZK-04-2012-79, př. 1, kódy 2A, 4A, 4B, 5A, 6A; schvaluje
Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická
poradna Třebíč dle materiálu ZK-04-2012-79, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 20. 7. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0345/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek č.
1 dle materiálu ZK-04-2012-80, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0346/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program financování asistentů pedagoga pro děti,
žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012 právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2012-81, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
červen 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

v majetku města v bývalé školní jídelně v ulici Komenského č. p. 626 v Ledči nad
Sázavou; rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí Smlouvě o převzetí vzdělávací
činnosti, kterou vykonává příspěvková organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378, dle materiálu ZK-04-2012-89, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový, termín: 15. červenec 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0347/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o mezinárodní spolupráci dle materiálů ZK-04-2012-82, př. 1, a ZK-04-2012-82, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OPKŽÚ, termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0354/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o projektu Od myšlenky k výrobku dle materiálů ZK-04-2012-90, př. 1,
a ZK-04-2012-90, př. 2; rozhoduje schválit záměr zajistit předfinancování projektu Od myšlenky k výrobku ve výši maximálně 120 000 Kč z Fondu strategických
rezerv nebo z cizích zdrojů, pokud bude projekt schválen; schválit závazek kraje
na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti projektu Od myšlenky k výrobku ve výši 15% celkových způsobilých výdajů (dle podmínek výzvy to nyní činí
8 600 000 Kč).
odpovědnost: OŠMS, termín: 20. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0348/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci
z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost v celkové
výši 3 300 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu
ZK-04-2012-83, př. 2.
odpovědnost: OŠMS; OE, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0349/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační pomůcky pro žáky se
zdravotním postižením v roce 2012 právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2012-85, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0350/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci
z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 19 300 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1
materiálu ZK-04-2012-86, př. 2.
odpovědnost: OŠMS; OE, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0351/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci
z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 25 000 Kč na podporu pořádání na sportovním mistrovství dle tabulky
č. 1 materiálu ZK-04-2012-87, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický, termín: 31.
12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0352/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí usnesení Zastupitelstva města Kamenice nad Lipou dle materiálu ZK-04-2012-88, př. 1; rámec restrukturalizace Střední školy Kamenice nad Lipou ve spojení se Střední
průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov dle materiálu
ZK-04-2012-88, př. 2; rozhoduje sloučit příspěvkovou organizaci Střední škola
Kamenice nad Lipou s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dnem 1. 1. 2013 dle materiálu ZK-04-2012-88, př.
3; schvaluje záměr darovat budovu č. p. 713, občanská vybavenost, postavenou
na pozemku par. č. 584/7, budovu bez č. p/č. e občanská vybavenost, postavenou
na pozemku par. č. 3630, pozemky par. č. 584/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3836 m2, par. č. 584/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 220 m2,
par. č. 584/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 561 m2, par. č. 584/5,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m2, par. č. 584/6, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 52 m2, par. č. 584/7, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 776 m2 a par. č. 3630, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 259 m2,
vše v k.ú. a obci Kamenice nad Lipou (budovu domova mládeže a školní jídelny
včetně souvisejících pozemků), do vlastnictví města Kamenice nad Lipou dnem 1.
1. 2013 za podmínky zajištění stravování a ubytování žáků odloučeného pracoviště
Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov po dobu jejich
výuky v Kamenici nad Lipou nejméně po dobu dalších 10 let.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový, termín: 31. ledna 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0353/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr převést
vzdělávací činnost Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378, na Město
Ledeč nad Sázavou nejpozději dnem 1. 1. 2014; záměr vytvořit prostorové předpoklady pro vzdělávání žáků Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378,

Usnesení 0355/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451
– Splátky půjčených prostředků o částku 763 793,95 Kč v souvislosti s vratkou
druhé splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu
strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0356/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace
v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-92, př. 3, dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu ZK-04-2012-92, př. 4.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0357/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace
v rámci grantového programu Regionální kultura 2012 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-93, př. 1; neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2012 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-93, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0358/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,
IČ: 00295841, dle materiálu ZK-04-2012-94, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0359/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje předběžný projektový záměr obnovy a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen dle materiálu ZK-04-2012-95.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0360/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace
v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 subjektům,
na projekt a ve výši dle přílohy ZK-04-2012-96, př. 2, podle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu ZK-04-2012-96, př. 4; neposkytnout dotace v rámci grantového
programu Investujme v sociálních službách 2012 subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-96, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0361/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt v celkové maximální výši 35 000 Kč na financování neuznatelných
výdajů projektu.
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odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: do 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

odpovědnost: OI, termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0362/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým
organizacím zřizovaným obcí, u kterých je výše do částky 200 000 Kč; schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 15 509 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 15 509 000 Kč
dle materiálu ZK-04-2012-98, př. 1; rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00512) o částku 445 000 Kč při současném snížení § 4339
– statní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 445 000 Kč; vzorovou
smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-04-2012-98, př. 3; rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 15 509 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-04-2012-98, př. 1; poskytnout dotaci
z kapitoly Sociální věci v celkové výši 500 000 Kč na podporu dobrovolnictví dle
materiálu ZK-04-2012-98, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0368/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace
v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-103, př. 1; neposkytnout dotace
v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2012-103, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0363/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o projektu Transformace ÚSP Křižanov II. dle materiálu ZK-04-2012-99, př. 2;
schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Křižanov II. ve výši max.
7 000 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu, blíže dle materiálu ZK04-2012-99, př. 1, Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etapy postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0364/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schválit Koncepci rodinné politiky Kraje
Vysočina na období 2012 až 2016 dle materiálu ZK-04-2012-100, př. 1; schvaluje
Koncepci rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016 dle materiálu
ZK-04-2012-100, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, event. další dotčené odbory KrÚ, termín:
26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0365/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s poskytovateli sociálních služeb: Diecézní charita Brno, IČ: 44990260, projekt Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Zastávka Telč; Oblastní charita Havlíčkův Brod, IČ: 15060233,
projekt Centrum sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou; Kolpingovo dílo
České republiky o. s., IČ: 43379729, projekt Rekonstrukce Kontaktního centra ve
Žďáře nad Sázavou; Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích, IČ: 00 83 93 45,
projekt Půdní vestavba – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích; Město Brtnice, IČ: 00285668, projekt Centrum denních služeb; schválit vzor Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle materiálu ZK-04-2012-101,
př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0366/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2012-117, př. 2; ukládá odboru sociálních
věcí a odboru ekonomickému zapracovat výdaj na realizaci smlouvy dle materiálu
ZK-04-2012-117, př. 2, do návrhu rozpočtu na rok 2013.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0367/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí postup při
realizaci Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě, dle materiálu
ZK-04-2012-102; ukládá radě kraje zajistit předložení materiálu obsahujícího konkrétní podmínky uzavírání Smluv obecného hospodářského zájmu dle materiálu
ZK-04-2012-102, př. 3, a konkrétní podmínky poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje
Vysočina na projekty financované z Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé
(NGA) ICT sítě, na jednání zastupitelstva kraje v září 2012.

Usnesení 0369/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-105, př. 1; neposkytnout
dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-105, př. 2.
odpovědnost: OŽP, termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0370/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-107, př. 1; neposkytnout
dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-107, př. 2.
odpovědnost: OŽP, termín: 31. červenec 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0371/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 Dohody o partnerství dle materiálu ZK-04-2012-104, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0372/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o průběhu realizace projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
II.b spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí dle materiálů
ZK-04-2012-106, ZK-04-2012-106, př. 1, a ZK-04-2012-106, př. 2; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve
výši max. 27 000 000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že
tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový, termín: 30. 06. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0373/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích pro období 2014 - 2020, dle materiálu ZK-04-2012-108, př. 1 a materiálu
ZK-04-2012-108, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31.
12 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0374/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace
z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování inančních 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, 4 a 5 dle materiálu ZK-04-2012-109, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 2012- 6- 26
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0375/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č.
1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00072.0003 dle materiálu ZK-04-2012-110, př.
5; uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00072.0058 dle materiálu
ZK-04-2012-110, př. 6.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31.
12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0376/04/2012/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2012-111, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 15.
8. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

