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Povinné zřízení účtů u ČNB pro všechny obce
Dne 18. 12. 2012 byla schválena novela zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
s účinností od 1. 1. 2013 (jedná se o zákon
č. 501/2012 Sb.).
a) Příjem dotací
Tato novela se významně dotýká všech obcí
i dobrovolných svazků obcí, neboť pro ně zavádí
povinnost zřídit si účet u ČNB. Účet bude sloužit pro
příjem dotací ze státního rozpočtu, státních fondů,
Národního fondu. Protože každá obec je příjemcem
příspěvku na výkon státní správy a v případě konání
voleb dotací na volby, případně dalších dotací, musí
tento účet zřídit každá obec. Nový účet musí zřídit
i obec, která již má v minulosti veden učet u ČNB,
protože se jedná o účet s jiným předčíslím a jiným
účelovým určením (např. pro příjem dotací ze SFDI).
Nové účty obcí u ČNB je nutné zřídit nejpozději do
konce března 2013. Dotace poskytované po tomto
datu budou již zasílány obcím prostřednictvím těchto
účtů. Vedení účtu je zpoplatněno. Protože na účtu
nelze provádět hotovostní operace což znamená
vybírat a vkládat hotovost, ani k nim nebudou
vydávány platební karty, musí obec vést nadále svůj
běžný účet.
b) Příjem daní
Účet u ČNB je určen také k příjmu výnosů daní, pokud
obec tuto možnost nevyloučí písemným oznámením
Ministerstvu financí a místně příslušnému správci
daně. Je v zájmu obce si nechat zasílat daně nadále
na svůj původní účet a tuto skutečnost oznámit
Finančnímu úřadu pro Kraj Vysočina, Tolstého 2,

586 00 Jihlava, a také Ministerstvu financí, odbor
12 Územní rozpočty a programové financování,
Letenská 15, 110 00 Praha 1. Vzor tohoto oznámení
byl distribuován ekonomickým odborem všem
obcím do datových schránek dne 4. 1. 2013 a je
vyvěšen na webových stránkách kraje > výkaznictví
obcí. V minulých dnech byl zaslán všem obcím dopis
ministra financí, který seznamuje obce s povinností
zřídit si účet u ČNB, právo obce nechat si zasílat daně
nadále na svůj účet však v tomto dopise zmíněno
není. Kraj Vysočina však doporučuje obcím tohoto
práva využít.
Účet je možné zřídit u kterékoli pobočky ČNB,
protože však v Kraji Vysočina není zřízena žádná
pobočka ČNB, je doporučeno pro obce a DSO okresu
Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou využít pobočku
ČNB Brno, pro obce a DSO okresu Pelhřimov
pobočku ČNB České Budějovice a pro obce okresu
Havlíčkův Brod pobočku ČNB Hradec Králové.
Informaci ke zřízení účtů je možné získat na
stránkách ČNB: www.cnb.cz/cs/platebni_styk/
sluzby_pro_klienty/info_novi_klienti.html nebo
v jednotlivých pobočkách ČNB.
Po zřízení účtu je nutné číslo účtu oznámit Kraji
Vysočina na ekonomický odbor. V případě mailové
komunikace na elektronickou adresu: janousek.p@
kr-vysocina.cz.
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 Anna Krištofová, ekonomický odbor
telefon: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@krvysocina.cz

Organizační změna daňové a celní správy České republiky
Od 1. 1. 2013 nabývá účinnosti Zákon o finanční
správě ČR, kterým dochází k rozsáhlé změně
v organizaci daňové správy v České republice.
199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 zaniklo
včetně jejich bankovních účtů určených k placení
daní. Od 1. ledna 2013 je výběrem daní pověřeno
14 finančních úřadů s krajskou územní působností
a 199 finančních úřadů se transformuje na územní
pracoviště jednotlivých finančních úřadů. Pro
subjekty se sídlem v Kraji Vysočina je místně
příslušným finančním úřadem Finanční úřad pro
Kraj Vysočina, Tolstého 2, Jihlava.
Pro správné zaplacení daní od 1. 1. 2013 je třeba
znát nové číslo účtu místně příslušného finančního
úřadu. Toto číslo účtu se skládá z předčíslí,
matrikové části a směrového kódu České národní
banky za lomítkem, které je vždy 0710.
Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně,
která se platí. Předčíslí zůstávají v platnosti, od
matrikové části se předčíslí odděluje pomlčkou.

Matriková část bankovního čísla určuje konkrétní
finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho
finančního úřadu mají shodnou matrikovou část.
Finanční úřad pro Kraj Vysočina má matrikovou
část 67626681.
Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti Zákon o celní správě,
který přináší zásadní změnu v organizačním
uspořádání celní správy. Od tohoto data vykonává
na území Kraje Vysočina působnost Celní úřad
pro Kraj Vysočina. Proto je nutno v záležitostech
týkajících se činností Celního úřadu Jihlava
nebo Celního úřadu Žďár nad Sázavou nezbytně
komunikovat s Celním úřadem pro Kraj Vysočina,
jehož sídlem je Střítež u Jihlavy 5. Bankovní
spojení tohoto úřadu je 17725681/0710, přičemž
dříve užívaná předčíslí zůstávají v platnosti.
 Anna Krištofová, ekonomický odbor
telefon: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@krvysocina.cz
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Zubní pohotovostní služba na Jihlavsku nově
Od úterý 1. ledna 2013 je zubní pohotovostní služba na
Jihlavsku poskytována nově v ambulancích jednotlivých
sloužících lékařů. Ve všech zbývajících okresech Kraje
Vysočina je tento systém zubní pohotovostní služby zaveden
již delší dobu a všude funguje bez podstatných problémů.
Je jen otázkou času, kdy se nový způsob pohotovostního
zubního ošetření stane i na Jihlavsku zavedenou službou
– tak jako v dalších okresech Kraje Vysočina. Výhodou je,
že tím dojde ke kvalitnějšímu ošetření v ordinacích, kde
jsou sloužící lékaři ve svém plně technicky zabezpečeném
prostředí, a to jak jeho vybavením, tak i použitelnými
materiály.
Rozsah ordinačních hodin zůstává stejný, a tedy ve všední
dny od 15.00 hod. do 19.00 hod., v sobotu, neděli a ve

svátky od 8.00 hod. do 12.00 hod. Rozpis služeb zubních
lékařů je uveřejněn na webových stránkách Kraje Vysočina
(www.kr-vysocina.cz) a Nemocnice Jihlava (www.nemji.
cz) a bude také průběžně uveřejňován v regionálním tisku.
Informace budou k dispozici i v informačním centru
Nemocnice Jihlava a na telefonním čísle 567 157 211. Na
tomto telefonním čísle si zároveň pacienti před nutným
ošetřením mohou ověřit, který zubní lékař v požadovaný
okamžik poskytuje pohotovostní službu, a to z důvodu
možných změn v původním rozpisu (nemoc, jiná závažná
situace apod.).
 Soňa Měrtlová, odbor zdravotnictví
telefon: 564 602 457, e-mail: mertlova.s@kr-vysocina.cz

Přínos f inančních prostředků státu?
Krajské úřady dostaly od Ministerstva životního prostředí úkol
k provedení dozoru pověřených obecních úřadů za účelem zjištění,
jestli byly od roku 2010 správně stanoveny a předepsány odvody za
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Důvodem je změna
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (č. 334/1992 Sb.),
vydaná pod číslem 402/2010 Sb., která podstatným způsobem
od 1. 1. 2011 navýšila poplatky (odvody) za odnětí zemědělské
půdy, nejvíce pak u nejkvalitnějších, vysoce chráněných půd.
Do 25. ledna 2013 provedl Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
životního prostředí, dozor na všech 26 pověřených obecních
úřadech, byly zkontrolovány stovky souhlasů k odnětí půdy
a rozhodnutí o odvodech.
Smyslem novely zákona bylo snížení rozsahu záboru zemědělské
půdy, zejména té nejkvalitnější, a zároveň přínos finančních

prostředků státu. Rozhodující část peněz z rozvoje průmyslových
zón, fotovoltaických elektráren, staveb a rekonstrukcí silnic
a dálnic je ale již minulostí. V Kraji Vysočina došlo ke snížení
rozsahu zpoplatněných záborů zemědělské půdy. Řada investorů
nyní zvažuje, zda je nutné nové výstavby realizovat na „zelené
louce“, i když cena půdy ve srovnání se západněji ležícími
zeměmi je i dnes výhodná.
A to je dobře, protože tento přístup zabrání leckdy nesmyslným
obřím záborům zemědělské půdy, která je neobnovitelným
přírodním zdrojem, což si řada z nás dostatečně neuvědomuje.
 Jaroslav Gottfried, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 510, e-mail: gottfried.j@kr-vysocina.cz

Nový grantový program Památky místního významu 2013
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravuje pro
rok 2013 v rámci Fondu Vysočiny vyhlášení zcela nového grantového
programu. Jeho vzniku předcházel zájem obcí, občanských sdružení
i občanů o obnovu a zachování našeho kulturního dědictví.
Cílem grantového programu Památky místního významu 2013
je podpořit obnovu a uchování té kategorie památkového fondu,
jehož existence je z kulturněhistorického hlediska pro obec nebo
region podstatná, ale jehož historická, umělecká a architektonická
hodnota nepřesahuje regionální význam, a proto tyto objekty
nejsou kulturními památkami zapsanými v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit
spolufinancování obnovy, restaurování, opravy, revitalizace

a dalších akcí u památek místního významu nacházejících se
mimo městské a vesnické památkové rezervace a zóny. Finanční
alokace pro tento program je stanovena ve výši 1 500 000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele musí být 50 %, výše dotace je
stanovena v rozmezí 10 000 – 100 000 Kč.
Grantový program Památky místního významu 2013 bude
vyhlášen na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 19. 2. 2013
a uzávěrka příjmu žádostí bude 25. 3. 2013.
 Jaroslava Panáčková, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu
telefon: 564 602 296, e-mail: panackova.j@kr-vysocina.cz

Pokyn č. MF – 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků
a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013.
Metodický pokyn bude publikován i ve Finančním zpravodaji, který bude vydán v lednu 2013 a bude též zveřejněn i na webových
stránkách Ministerstva financí na adrese http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskopisy_pokutove_bloky.html.
 Jitka Svěráková, oddělení hospodářské správy, telefon 564 602 297, e-mail: sverakova.j@kr-vysocina.cz
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Jeďte ve školním roce 2013/2014 studovat na rok do
partnerského regionu Champagne-Ardenne ve Francii
Kraj Vysočina ve spolupráci s Remešskou akademií (Académie de
Reims) a regionem Champagne-Ardenne nabízí opět studentům
středních škol z Kraje Vysočina možnost studovat na střední
škole v partnerském regionu ve Francii.
Kraj Vysočina již čtvrtým rokem organizuje program s názvem
Rok v Champagne-Ardenne, v jehož rámci mohou studenti
středních škol z Vysočiny ve věku 15–17 let vycestovat na roční
studium do partnerského regionu Champagne-Ardenne. Program
je určen pro studenty, kteří se rozhodnou rozvinout a zlepšit
své dovednosti ve francouzském jazyce, seznámit se s kulturou
a způsobem života Francouzů a prožít obohacující zkušenost.
Student je během studia ve Francii začleněn do výuky podle
stejných učebních osnov jako jeho francouzští spolužáci, přes
týden bydlí společně s francouzskými studenty na internátě
a o víkendu ve francouzské rodině.
Informační seminář pro rodiče o programu se uskuteční 18. února
2013 od 16.00 hod. na odboru školství, mládeže a sportu KrÚ,

Věžní 28, Jihlava. V případě zájmu se registrujte e-mailem na
richtova.m@kr-vysocina.cz.
Studenti, kteří mají zájem přihlásit se do výběrového řízení,
řádně vyplní formulář a zašlou jej do 1. března 2013 e-mailem na
richtova.m@kr-vysocina.cz. Jejich učitelé vyplní svá hodnocení
studentů zvlášť a zašlou je jak e-mailem do 1. března 2013
na e-mail richtova.m@kr-vysocina.cz, tak i poštou na adresu
Martina Richtová Tomšů, OSH KrÚ, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Výběrové řízení se bude konat v první polovině března 2013.
O přesném čase a místě konání výběrového řízení budou uchazeči
informováni dopisem.
Formuláře pro žáky i učitele společně s bližšími informacemi
o programu naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina
> Zahraniční vztahy.
 Martina Richtová Tomšů, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 367, e-mail: richtova.m@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina vypisuje výběrové řízení
na neplacenou pozici stážisty v kanceláři Kraje Vysočina
v Bruselu, Rue du Commerce 20–22, 1000 Brusel
Termíny stáží:
1. 5. 2013 – 31. 07. 2013
1. 10. 2013 – 31. 12. 2013
1. 2. 2013 – 30. 4. 2014

(3 měsíce)
(3 měsíce)
(3 měsíce)

Požadavky:
• Student prezenčního bakalářského nebo magisterského
studia.
• Dobrá znalost anglického jazyka, znalost druhého cizího
jazyka výhodou.
• Dobrá znalost reálií Evropské unie.
• Dobrá znalost reálií Kraje Vysočina.
• Znalost protokolu a reprezentativní vystupování.
• Spolehlivost, chuť do práce, zodpovědnost, flexibilita,
samostatnost.

kr-vysocina.cz. Potvrzení o studiu na vysoké škole dodá zájemce
při písemné části výběrového řízení.
Výběrové řízení se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Písemnou
část tvoří test ze znalostí reálií Kraje Vysočina a Evropské unie.
Ústní část proběhne v českém a anglickém jazyce a prověří nejen
všeobecné znalosti o aktuálním dění v EU a v Kraji Vysočina, ale
také protokolární znalosti a motivaci zájemce.
O termínu písemné a ústní části výběrového řízení budou zájemci
informováni dopisem.
Kontakt na zástupkyni Kraje Vysočina v Bruselu:

Podklady pro výběrové řízení:
• Životopis v českém jazyce.
• Motivační dopis v anglickém jazyce.
• Potvrzení o studiu na vysoké škole.

Mgr. Martina Richtová Tomšů
oddělení vnějších vztahů
odbor sekretariátu hejtmana
zástupce Kraje Vysočina v Bruselu
mobil.: +420 724 650 265
tel. (CZ): +420 564 602 367
tel. (BE): +32 251 18 028
e-mail: richtova.m@kr-vysocina.cz

Životopis a motivační dopis zasílejte v elektronické podobě
nejpozději do 22. února 2013 na e-mailovou adresu richtova.m@

 Martina Richtová Tomšů, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 367, e-mail: richtova.m@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Stabilizační balíček
V částce 187/2012 Sbírky zákonů vydané dne 27. 12. 2012 byl
pod č. 500 publikován zákon o změně daňových, pojistných
a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných
rozpočtů.
Zákon přináší nové sazby DPH ve výši 15 % a 21 %, daně
z převodu nemovitostí ve výši 4 %, novou solidární daň ve výši
7 % pro lidi s příjmem přibližně nad sto tisíc korun měsíčně,
zvýšena je srážková daň na příjmy firem nemajících sídlo v ČR
na 35 %. Starobní pracující důchodci nebudou mít nárok na
základní slevu na dani, absolventům, mladistvým a invalidním
důchodcům již nebudou moci firmy dávat nižší než minimální
mzdu. Zákon snižuje nárok na vrácení spotřební daně z takzvané
zelené nafty. Dále jsou zrušeny maximální vyměřovací základy
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, živnostníkům vzrostou
minimální zálohy na důchodové pojištění na 1 890 Kč.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013 (část 1. 1. 2014, část
dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., část 1. 1. 2016).
DPH
V částce 188/2012 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2012 byl pod
č. 502 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Novela zákona mimo jiné zavádí černou listinu neplatičů DPH,
u nově registrovaných plátců obligatorní měsíční zdaňovací
období. Elektronické faktury budou mít stejnou váhu jako ty
papírové.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013 (část 1. 4. 2013, část
1. 1. 2014, část dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb.).
Církevní restituce
V částce 155/2012 Sbírky zákonů vydané dne 5. 12. 2012 byl pod
č. 428 publikován zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi).
Celý zákon vychází z koncepce takzvaného kombinovaného
majetkového vyrovnání státu a registrovaných církví
a náboženských společností. Část původního majetku církví
a náboženských společností se vydává, část se nevydává
a v souvislosti s tím se poskytuje finanční náhrada.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013 (část dnem vyhlášení).
Vyvlastnění
V částce 148/2012 Sbírky zákonů vydané dne 27. 11. 2012 byl pod
č. 405 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb.,
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění
zákona č. 209/2011 Sb.
Novela zákona modifikuje určité podmínky pro vyvlastnění ve
veřejném zájmu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2013.

Emisní povolenky
V částce 142/2012 Sbírky zákonů vydané dne 16. 11. 2012 byl pod
č. 383 publikován zákon o podmínkách obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů.
Zákon zapracovává Směrnice Evropského parlamentu a rady a přímo
použitelné předpisy Evropské unie a v souladu s Rámcovou úmluvou
Organizace spojených národů o změně klimatu upravuje práva
a povinnosti provozovatelů zařízení, provozovatelů letadel a dalších
osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013 (část dnem vyhlášení).
Trestní zákoník a přestupky
V částce 144/2012 Sbírky zákonů vydané dne 23. 11. 2012 byl pod
č. 390 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon mimo jiné umožňuje přeměnu trestu odnětí svobody v trest
domácího vězení, dále modifikuje institut podmíněného propuštění
odsouzeného na svobodu a rovněž připouští, aby pachateli trestného
činu zanedbání povinné výživy mohl soud uložit jako přiměřené
omezení zdržení se řízení motorových vozidel, je-li důvodná obava,
že povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena nebo ztěžována.
Zákon nově stanovuje, že se přestupku dopustí ten, kdo jako
návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání,
v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má obličej zakrytý způsobem
ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci.
Zákon dle dikce zákona nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2012 (fakticky
dnem uplynutí generální legisvakanční lhůty dle stanoviska
Nejvyššího státního zastupitelství, a tedy 8. 12. 2012 – pozn. autora).
Veřejná služba
V částce 160/2012 Sbírky zákonů vydané dne 10. 12. 2012 byl pod
č. 437 publikován nález Ústavního soudu, ze dne 27. listopadu 2012
sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), a návrhu na zrušení některých dalších zákonů.
Nález Ústavního soudu mimo jiné uvádí, že povinnost uchazečů
o zaměstnání přijmout nabídku vykonávat veřejnou službu, kterou je
podmíněno setrvání v evidenci uchazečů o zaměstnání, je v rozporu
se zákazem nucených prací, přičemž tuto povinnost ruší dnem
vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ústavní soud dále zrušil nepřípustný
retroaktivní účinek povinnosti nové registrace poskytovatelů
zdravotních služeb.
Horní zákon
V částce 186/2012 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2012 byl pod
č. 498 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona znemožňuje vyvlastňování nemovitostí kvůli
těžbě nerostných surovin. Cílem zákona je ochránit občany žijící
v oblastech chráněných územními limity těžby po jejich případném
zrušení, a přinést tak větší jistotu, že tito občané o svůj majetek
nepřijdou.
Zákon nabývá účinnosti dnem 15. 1. 2013.
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Zákaz pobytu na území obce
V částce 186/2012 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2012
byl pod č. 494 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona
č. 306/2009 Sb., a některé další zákony.
Novela zákona umožňuje úřadům ukládat až tříměsíční zákaz
pobytu v dané obci za některé opakované úmyslné přestupky,
například za prostituci, konzumaci alkoholu nebo žebrání
v místech, kde platí zákaz daný obecní vyhláškou. Sankce se
nevztahuje na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý
pobyt.
Zákon dle dikce zákona nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2012
(fakticky dnem uplynutí generální legisvakanční lhůty, a tedy
15. 1. 2013 – pozn. autora).
Příspěvky na zvláštní pomůcky ZTP
V částce 133/2012 Sbírky zákonů vydané dne 29. 10. 2012 byla
pod č. 356 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
V částce 150/2012 Sbírky zákonů vydané dne 30. 11. 2012 byla
pod č. 409 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve
znění vyhlášky č. 356/2012 Sb.
Vyhlášky reagují na novelu zákona č. 329/2011 Sb. spočívající
ve zrušení institutu výpůjčky. Na pořízení schodišťové plošiny,
schodolezu, stropního zvedacího systému a nově i schodišťové
sedačky včetně instalace bude přispíváno příspěvkem na
zvláštní pomůcku.
Vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2012.
Exekuce a výkon rozhodnutí
V částce 145/2012 Sbírky zákonů vydané dne 26. 11. 2012 byl pod
č. 396 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Novela zákona výrazně omezuje dvoukolejnost výkonu
rozhodnutí a exekuce. Soudem budou dále vykonávány
především rozhodnutí ve věcech týkajících se nezletilých dětí,
vykázání ze společného obydlí, cizích rozhodnutí v případě,
že není vydáno prohlášení vykonatelnosti, nebo vyklizení
bytu s bytovou náhradou. Alternativně i prostřednictvím
soudního exekutora bude možno vykonat například pohledávky
na výživném nebo příspěvku na výživu a úhradu některých
nákladů neprovdané matce.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013 (část dnem vyhlášení,
část 1. 7. 2013, část 1. 1. 2015).
Občanský soudní řád
V částce 148/2012 Sbírky zákonů vydané dne 27. 11. 2012 byl
pod č. 404 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony.
Novela zákona si klade za cíl zefektivnit řízení před civilními
soudy.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
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Předdůchody
V částce 148/2012 Sbírky zákonů vydané dne 27. 11. 2012 byl pod
č. 403 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb.,
o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony.
Novela zákona vytváří v rámci III. pilíře penzijního systému
mechanismus takzvaných předdůchodů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Důchodová reforma – II. pilíř
V částce 146/2012 Sbírky zákonů vydané dne 27. 11. 2012 byl
pod č. 397 publikován zákon o pojistném na důchodové spoření
a pod č. 399 zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím
zákona o pojistném na důchodové spoření.
Zákony vytváří právní rámec tzv. II. pilíře penzijního systému.
Zákony nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2013 (část změnového
zákona dnem 1. 11. 2012 – fakticky dnem uplynutí generální
legisvakanční lhůty, a tedy 12. 12. 2012 – pozn. autora).
Státní pozemkový úřad
V částce 188/2012 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2012 byl
pod č. 503 publikován zákon o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů.
Státní pozemkový úřad je správním úřadem s celostátní
působností ve věcech pozemkových úprav a restitucí. Svou
činností se podílí na rozvoji venkova a tvorbě a ochraně krajiny.
Současně je zřízen k nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví
státu a k jejich převodu na fyzické a právnické osoby a přechází
na něj veškerý majetek a agenda Pozemkového fondu České
republiky.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013 (část pozbývá platnosti
dnem 31. 12. 2013).
Audiovizuální díla a kinematografie
V částce 186/2012 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2012
byl pod č. 496 publikován zákon o audiovizuálních dílech
a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon
o audiovizi).
Cílem nového zákona je přinést v následujících letech rozvoj
české filmové tvorby v oblasti hraného filmu, filmů pro děti
a mládež, animovaného a dokumentárního filmu, efektivnější
využití archivních fondů české kinematografie, kvalitnější
způsob uchovávání filmového dědictví a jeho zpřístupňování
(digitalizace).
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013 (část 1. 1. 2016).
Kormorán velký
V částce 144/2012 Sbírky zákonů vydané dne 23. 11. 2012 byla
pod č. 393 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela vyhlášky vypouští kormorána velkého (Phalacrocorax
carbo sinensis) z přílohy vyhlášky, kde je uveden jako zvláště
chráněný druh v kategorii Ohrožený.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2013.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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ZÓNA 2013 – CVIČENÍ INTEGROVANÉHO
ZÁCHR ANNÉHO SYSTÉMU
Podle Plánu cvičení orgánů krizového řízení na léta 2012–2014,
schváleného usnesením Bezpečnostní rady státu č. 32 ze dne 20.
října 2011, se uskuteční v roce 2013 cvičení orgánů krizového
řízení vybraných ústředních správních úřadů, Kraje Vysočina
a Jihomoravského kraje pod názvem ZÓNA 2013.

Jedná se svého druhu o vnitrostátní vícestupňové cvičení orgánů
krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému,
které se uskuteční ve dnech 26. – 28. března 2013. Naposledy
proběhlo cvičení obdobného rozsahu a zaměření v listopadu 2008.
Tématem cvičení je Činnost orgánů krizového řízení, složek
integrovaného záchranného systému a dalších subjektů
při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se
simulovanou havárií v Jaderné elektrárně Dukovany.
Na území Kraje Vysočina bude cvičení řídit hejtman Kraje
Vysočina. Je k tomu oprávněn na základě zákona o integrovaném

záchranném systému. Cvičení je plánováno jako společné s orgány
krizového řízení Jihomoravského kraje, jelikož 20kilometrová
zóna havarijního plánování zasahuje i jeho území.
Na přípravě cvičení a zpracování jeho plánu se podíleli především
pracovníci Ministerstva vnitra a dalších dotčených ministerstev,
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, Jaderné elektrárny
Dukovany, Armády ČR, Policie ČR, Zdravotnické záchranné
služby krajů a krajských úřadů Kraje Vysočina a Jihomoravského
kraje.
Při cvičení bude prověřen systém vyrozumění orgánů krizového
řízení krajů, měst a obcí v zóně havarijního plánování z krajského
operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje
Vysočina. Ve 20kilometrové  zóně havarijního plánování pro
JE Dukovany budou spuštěny sirény k varování obyvatelstva.
U obcí Košíkov a Kožichovice budou rozvinuta dekontaminační
místa Armády ČR a HZS kraje. Na stanovených úsecích
komunikací bude Policie ČR regulovat dopravu.
O dalších podrobnostech připravovaného cvičení, jeho časovém
průběhu a plánovaných ochranných opatřeních pojednáme
v následujícím vydání Zpravodaje Kraje Vysočina.
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon 564 602 131, e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva
kraje č. 8/2012 konaného dne 18. 12. 2012
Usnesení 0536/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0537/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Marii Černou
a Ing. PaedDr. Rudolfa Chloupka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
kraje č. 8/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0538/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0539/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0540/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK08-2012-04, př. 1, schvaluje ■ Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok
2013 dle materiálu ZK-08-2012-04, př. 2 ■ Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2013 dle materiálu ZK-08-2012-04, př. 3, vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence
kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-08-2012-04, př. 4.
odpovědnost: OSH, termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0541/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu ZK-08-2012-05, př. 1, na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-08-2012-05, 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 dotace z rozpočtu kraje ve výši dle
materiálu ZK-08-2012-05, př. 3, na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-082012-05, př. 4 ■ svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu ZK-08-2012-05.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0542/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí stanovení
termínů jednání dle materiálu ZK-08-2012-06.
odpovědnost: OSH, termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0543/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje neruší usnesení č. 0275/04/2012/ZK v části: schvaluje 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, rozhoduje neuzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o půjčce pro Nemocnici Nové
Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-08-2012-07, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice
Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0544/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předkládaného
do Integrovaného operačního programu, a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 2 250 000 Kč,
schvaluje ■ finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město
na Moravě, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu, v celkové jeho výši 15 000 000 Kč včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím,
než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu. Finanční
prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace projektů ■ závazek Kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro
Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, v maximální výši
15 % celkových způsobilých výdajů projektu (15 000 0000 Kč), tj. 2 250 000 Kč,
na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice
Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, bere na vědomí čestné prohlášení o spolufinancování v požadované výši 2 250 000 Kč dle materiálu ZK08-2012-08, př. 3.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0545/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-08-2012-09, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0546/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-08-2012-10, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0547/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-08-2012-11, př.
1 – Rozpočet kraje 2013 ■ závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje,
které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2013 materiálu ZK-08-2012-11, př. 1 (Rozpočet kraje 2013,
část D) ■ zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2012 do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Evropské projekty ■ zapojení zůstatku účtu ZBÚ – ISNOV ve výši bankovního výpisu k 31. 12.
2012 do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Životní prostředí, na realizaci pro-
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jektu Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny, rozhoduje poskytnout
účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům, schvalovaným zastupitelstvem kraje materiálu ZK-082012-11, př. 1 (Rozpočet kraje 2013, 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 ke stanovenému účelu ■ rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu
strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu
se Statutem Fondu strategických rezerv 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 příspěvkovým organizacím, a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném
objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice, b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o: - příjmy z prodeje movitého majetku
kraje předaného příspěvkové organizaci do správy, - příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy, - příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých
věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy
o nájmu a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven
u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj, c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, respektive 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
2 000 000 Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná v položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželo se 9.
Usnesení 0548/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o financování dle materiálu ZK-08-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0549/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje schválit Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, schvaluje Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2012-13, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0550/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj
Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-08-2012-14, př. 1, a Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina
na rok 2014 dle materiálu ZK-08-2012-14, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ, termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0551/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek
č. 1 darovací smlouvy dle materiálu ZK-08-2012-15, př. 1.
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odpovědnost: náměstek hejtmana, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0552/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2013: - ve veřejné linkové
osobní dopravě maximálně do 276 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km, - ve veřejné
drážní osobní dopravě maximálně do 293 029 000 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. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0553/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení č. 0115/02/2010/
ZK tak, že materiál ZK-02-2010-44, př. 1, se ruší a nahrazuje materiálem ZK-082012-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0554/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městysem Jimramov
dle materiálu ZK-08-2012-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0555/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt
pozemky dle GP č. 207-995/2010 par. č. 1262/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m 2, a par. č. 1263/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m 2, v k. ú.
Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou, z vlastnictví České republiky s právem
hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem + veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, především znaleckého posudku na stanovení kupní ceny,
případně dalších podkladů, nutných pro zpracování znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0556/08/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0557/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. st. 282 o výměře 2 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 275
– 25/2012 z pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. a obci Uhelná Příbram z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Uhelná Příbram, schvaluje dodatek č. 889
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0558/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1318/4 o výměře 383 m 2, par. č. 1318/5 o výměře 21 m 2, par.
č. 1318/6 o výměře 160 m 2, par. č. 1318/7 o výměře 74 m 2 a par. č. 1318/8 o výměře 2 591 m 2, oddělené geometrickým plánem č. 601-165-2012 z pozemků
par. č. 1318/1 a par. č. 1351/1, a pozemky par. č. 1351/10 o výměře 160 m 2 a par.
č. 1351/11 o výměře 219 m 2, oddělené geometrickým plánem č. 602-166-2012
z pozemků 1351/1 a par. č. 1352/15, vše v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví Kraje
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Vysočina do vlastnictví Obce Želiv, schvaluje dodatek č. 890 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0559/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 1, v k. ú. Horní Lhotice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Kralice nad Oslavou ■ nabýt
darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 2, v k. ú. Horní Lhotice z vlastnictví obce Kralice nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina ■ nabýt
úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání
kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu
ZK-08-2012-23, př. 3, schvaluje ■ dodatek č. 891 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-23,
př. 4 ■ dodatek č. 892 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0560/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt nově oddělenou stavbu bez čp. – stavba občanské vybavenosti na par. č. 1099/18, včetně
nově oddělených pozemků 1099/18 – zastavěná plocha o výměře 2 837 m 2, par.
č. 1100/8 – ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m 2, a par. č. 1100/2 – ostatní plocha,
zeleň o výměře 63 m 2, vše dle geometrického plánu č. 2109-78/2012, vše v k. ú.
a obci Bystřice nad Pernštejnem, z vlastnictví Města Bystřice nad Pernštejnem do
vlastnictví Kraje Vysočina za celkovou kupní cenu 587 801 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0561/08/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0562/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2012-26, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za
kupní cenu 40 Kč/m 2 u pozemků zastavěných silnicemi III. třídy a 50 Kč/m 2 u pozemků zastavěných silnicemi II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0563/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
dle materiálu ZK-08-2012-27, př. 1, z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ: 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za
kupní cenu 74 700 Kč dle materiálu ZK-08-2012-27, př. 3, plus úhradu částky za
vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 700 Kč, schvaluje dodatek č. 894 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-08-2012-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0564/08/2012/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
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třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0565/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky dle materiálu ZK-08-2012-29, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Obce Vepřová, schvaluje dodatek č. 897 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-082012-29 př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0566/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 1, z vlastnictví České republiky
a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 11 Zřizovací listiny Gymnázia Chotěboř dle materiálu ZK-08-2012-30,
př. 2 ■ dodatek č. 11 Zřizovací listiny Gymnázia Havlíčkův Brod dle materiálu
ZK-08-2012-30, př. 3 ■ dodatek č. 17 Zřizovací listiny Obchodní akademie a Hotelová školy Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 4 ■ dodatek č. 15
Zřizovací listiny Střední školy Kamenice nad Lipou dle materiálu ZK-08-201230, př. 5 ■ dodatek č. 10 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1, dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0567/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 898
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0568/08/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0569/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 899
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0570/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt pozemek par. č. 53/3 – zahrada o výměře 1 037 m 2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví Městyse Nový Rychnov se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov,
IČ: 00248738, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 130 Kč/m 2,
tj. celkem 134 810 Kč ■ nabýt pozemky par. č. st. 469 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m 2, par. č. 3230/8 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 481 m 2, a par. č. 3234/16 – trvalý travní porost o výměře 334 m 2 v k. ú. a obci
Počátky z vlastnictví Města Počátky, se sídlem Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 250 Kč/m 2,
tj. celkem 233 750 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0571/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a Městem Jaroměřice nad
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Rokytnou, podle které se Kraj Vysočina zaváže darovat a Město Jaroměřice nad
Rokytnou se zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků par. č. 3172/1,
par. č. 3227/1 a par. č. 3227/30 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou určené
k zastavění stavebními objekty realizovanými Městem Jaroměřice nad Rokytnou
v rámci akce Bezbariérová trasa – západní a severní část – I. etapa část B – stavební úpravy zpevněných ploch a komunikací – aut. nádraží – Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0572/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu ZK-08-2012-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0573/08/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0574/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
díl „b“ o výměře 322 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 106-50/2004 z pozemku par. č. 1000/1 v k. ú. Vojslavice nad Želivkou, obec Vojslavice, z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví
Kraje Vysočina ■ převést darem díl „a“ o výměře 1 134 m2 oddělený geometrickým plánem č. 106-50/2004 z pozemku par. č. 1000/5 – ost. plocha, silnice v k. ú.
Vojslavice nad Želivkou, obec Vojslavice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,
schvaluje dodatek č. 904 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0575/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
společností IMMORENT Ostrava I, s. r. o., se sídlem Budějovická 1518/13a, Praha 4, IČ: 27386040, a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí darovací smlouvě,
kterou se společnost IMMORENT Ostrava I, s. r. o., zaváže darovat do vlastnictví
Kraje Vysočina stavbu autobusového zálivu, budovaného v rámci stavby CTPoint
Okříšky FRAENKISCHE – rozšíření autobusové zastávky, na části pozemku par.
č. 1324/3 v k. ú. a obci Okříšky, a Kraj Vysočina se zaváže tuto stavbu do svého
vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0576/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemky par. č. 108/13 – ostatní plocha, silnice o výměře 159 m 2, a par. č. 108/14
– ostatní plocha, silnice o výměře 20 m 2, v k. ú. a obci Stáj z vlastnictví Obce Stáj,
se sídlem Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavy, do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje Dodatek č. 905 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0577/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
pozemek par. č. 413/2 – vodní plocha, tok umělý o výměře 87 m 2, oddělený GP
č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 413, a pozemek par. č. 414/16 – vodní plocha,
tok umělý o výměře 44 m 2, oddělený GP č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 414/1
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v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 70890005, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 310 Kč, schvaluje dodatek
č. 906 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0578/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2012-42, 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 0579/08/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0580/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 2697/6 o výměře 5 m 2, oddělený geometrickým plánem č. 549160-2011 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Lukavec, schvaluje dodatek č. 907
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0581/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 836/66, ost. plocha, jiná plocha o výměře 115 m 2, a par. č. 836/67,
ost. plocha, jiná plocha o výměře 158 m 2, oddělené geometrickým plánem č. 14041/2012 z pozemků par. č. 73/2, par. č. 836/35 a par. č. 855/5 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Hojovice, schvaluje dodatek
č. 908 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0582/08/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0583/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek par.
č. 4136/30 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 121 m2 v k. ú. a obci Počátky,
z vlastnictví České republiky – příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu
4 650 Kč, schvaluje dodatek č. 909 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0584/08/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
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předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0585/08/2012/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-08-2012-49, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-08-2012-49, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0586/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním
zkušebním období, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím), dle materiálu ZK-08-2012-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0587/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-08-2012-53, př. 1, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 2451 – Splátky půjčených
prostředků od příspěvkových organizací) a výdajů (kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva)
rozpočtu kraje o částku 1 352 000 Kč v souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-08-2012-53, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0588/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek
č. 1 ke smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-08-2012-54, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0589/08/2012/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-08-2012-81, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-08-2012-81, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0590/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhrazuje si rozhodnout
uzavřít dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v Družstvu
Agrofarm Sněžné, družstvu, dle materiálů ZK-08-2012-50, př. 2, rozhoduje uzavřít dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu, dle materiálů ZK-08-2012-50, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0591/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu
Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-08-2012-52, př. 1, bere na
vědomí dokument Studijní obor Energetika po 30. červnu 2013, schvaluje záměr
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finančně podporovat zachování specifických aktivit projektu od školního roku
2013/14. Výše podpory bude stanovena po projednání s partnery projektu a předložení konkrétního návrhu Odbornou skupinou projektu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: březen 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0592/08/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0593/08/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0594/08/2012/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-08-2012-57, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0595/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace týkající se přípravy na programovací období EU 2014–2020 uvedené v materiálu ZK-08-2012-58, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0596/08/2012/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0597/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Strategii Kraje
Vysočina 2020 dle materiálu ZK-08-2012-60, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0598/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2012-61, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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pagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu
ZK-08-2012-63, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0601/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu ZK-08-2012-64, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín:
31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0602/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku
1 412 130,43 Kč v souvislosti s vratkou druhé splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Marketing 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: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0603/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-08-2012-66, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea
Vysočiny Jihlava, p. o., termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0604/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 000 000 Kč
v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu
Dolnorakouská zemská výstava 2009 a převedení částky 3 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0605/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy, o částku
8 691 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu ZK08-2012-68, př. 1, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou
částku 8 691 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu záporných
výsledků hospodaření příspěvkových organizací ke konci roku ■ změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví Sociální péče dle materiálu ZK-08-2012-68, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových
organizací za odvětví sociálních věcí, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0599/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK08-2012-62, př. 1, vyhlašuje soutěž o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK
ROKU 2012 dle materiálu ZK-08-2012-62, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0606/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o partnerství dle materiálu ZK-08-2012-69, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0600/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a pro-

Usnesení 0607/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je
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výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 8 764 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na
rok 2013, kapitoly Sociální věci, dle materiálů ZK-08-2012-79, př. 1, ZK-08-201279, př. 2, a ZK-08-2012-79, př. 3, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací
dle materiálu ZK-08-2012-79, př. 4.
odpovědnost: OSV, termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0608/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí
městům a obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-08-2012-80, př. 1 ■ neposkytnout dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku
obcí městu uvedenému v materiálu ZK-08-2012-80, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0609/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o průběhu přípravy projektu Biodiverzita spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 300 000 Kč na zvláštní účet kraje
Zachování biodiverzity s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0610/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o průběhu přípravy projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí,
schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 300 000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II. s tím,
že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0611/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhrazuje si v souladu
s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o uzavření smluv o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů ZK-08-2012-71, př. 3, ZK-08-2012-71, př. 4,
a ZK-08-2012-71, př. 5, rozhoduje uzavřít smlouvy o spolupráci při realizaci akcí
projektu Biodiverzita II. dle materiálů ZK-08-2012-71, př. 1, ZK-08-2012-71, př. 2,
ZK-08-2012-71, př. 3, ZK-08-2012-71, př. 4, a ZK-08-2012-71, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0612/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o průběhu realizace projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí dle
materiálů ZK-08-2012-72, ZK-08-2012-72, př. 1, ZK-08-2012-72, př. 2, ZK-082012-72, př. 3, ZK-08-2012-72, př. 4, ZK-08-2012-72, př. 5, ZK-08-2012-72, př. 6,
a ZK-08-2012-72, př. 7, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 13 000 000 Kč na zvláštní účet
kraje Revitalizace parků s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0613/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezinárodní smlouvu o spolupráci na projektu Švýcarsko – dobrá praxe pro ISNOV dle
materiálu ZK-08-2012-74, př. 1.
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odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0614/08/2012/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: OŽP, termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0615/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává hodnoticí výbor
pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce jmenovaný usnesením zastupitelstva kraje č. 0053/01/2009/
ZK dne 27. 1. 2009, jmenuje hodnoticí výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce ve složení:
■ předseda hodnoticího výboru: ČSSD – Zdeněk Chlád ■ členové hodnoticího
výboru: ČSSD – Josef Matějek, KDU-ČSL – Tomáš Kučera, ODS – Ivo Rohovský, KSČM – Ladislav Brož, Pro Vysočinu – Pavel Heřman, TOP 09 a SPV – Luboš Rudišar, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický – Anna Krištofová,
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství – Petr Bureš, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje –
Dušan Vichr, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí – Josef
Klečanský, – právo poradní: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství – Jaroslav Mikyna, Radek Zvolánek, Martin
Drápela, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnoticího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0616/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 6
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-08-2012-77, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0617/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje 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, 4 a 5, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-082012-78, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0618/08/2012/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK08-2012-82, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

