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Detašovaná pracoviště krajského úřadu
v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově,
Třebíči a Žďáru nad Sázavou
Krajský úřad měl od roku 2003 v souvislosti se
zánikem okresních úřadů a přechodem jejich
agendy na kraje v objektech bývalých okresních úřadů zřízená detašovaná pracoviště pro
výkon přenesené působnosti v oblasti výkaznictví obcí, přezkoumání hospodaření obcí, lesního
hospodářství a myslivosti, vodního hospodářství. Umístění zaměstnanců kraje na těchto pracovištích bylo realizováno s využitím externích
pronájmů, v jednom případě na základě výpůjčky. Ve všech případech byly hrazeny vlastníkům
objektů veškeré provozní náklady související s užíváním těchto prostor. V posledních čtyřech letech se snížila frekvence potřeby zajištění
služeb na místě a komunikace ve značné míře
probíhá elektronickou a telefonickou formou.
Vzhledem k výše uvedenému rozhodl ředitel
krajského úřadu provést analýzu možnosti řízeného zániku detašovaných pracovišť v býva-

lých okresních městech za účelem zefektivnění
činnosti a dosažení možných personálních a finančních úspor. Dle předložených výstupů provedené analýzy Rada Kraje Vysočiny vzala
na vědomí informaci o řízeném zániku detašovaných pracovišť dne 29. 1. 2013 usnesením
č. 0151/04/2013/RK.
K 1. prosinci 2013 budou zaměstnanci kraje
z detašovaných pracovišť přemístěni na pracoviště v Jihlavě a detašovaná pracoviště budou
k 31. 12. 2013 zrušena. Uvedené činnosti budou
dále vykonávat tito zaměstnanci, umístění, telefonní a e-mailové spojení bude aktuálně po přemístění zveřejněno na internetových stránkách
Kraje Vysočina.
 Ivana Šmídová, oddělení hospodářské správy
telefon 564 602 253,
e-mail: smidova.i@kr-vysocina.cz
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Úhrada nákladů na pořízení změn územních
plánů vyplývajících ze Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina
V souvislosti s vydáním Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
oznamuje Odbor územního
plánování a stavebního řádu
Krajského úřadu Kraje Vysočina obcím kraje, že dne
10. 9. 2013 schválila Rada
Kraje Vysočina usnesením
č. 1578/29/2013/RK Pravidla pro úhradu nákladů na
pořízení změny územního
plánu vyplývající ze Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „pravidla“).
Povinnost hradit náklady na
pořízení změn územních plánů, která vyplývají ze zásad
územního rozvoje nebo z jejich aktualizace, stanovuje
krajům ust. § 45, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územ-

ním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Obsahem Pravidel dostupných
na webových stránkách Kraje Vysočina > Portál územního plánování a stavebního
řádu > Oddělení územního plánování > Financování
ÚPD a jejich změn > Náhrady za změny ÚPD jsou podmínky pro podání žádosti, její
posouzení a následné uhrazení nákladů na pořízení změny
územního plánu. Pravidla rovněž obsahují formulář žádosti a vzor smlouvy, která bude
pro účely uhrazení nákladů
uzavřena mezi Krajem Vysočina a obcí.
O úhradu nákladů mohou Kraj
Vysočina žádat pouze obce

kraje. Žádosti o úhradu nákladů mohou být podávány průběžně, vždy však až po nabytí
účinnosti změny územního
plánu a zpracování územního
plánu zahrnujícího právní stav
po vydání změny.
Kontaktní osobou oprávněnou
a povinou poskytovat obcím
nezbytnou součinnost je Ing.
Sylva Urbancová, odbor územního plánování a stavebního
řádu, telefon: 564 602 212,
e-mail: urbancova.s@kr-vysocina.cz.

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(biodaniela@seznam.cz)

 Sylva Urbancová,
odbor územního plánování
a stavebního řádu
telefon: 564 602 212, e-mail:
urbancova.s@kr-vysocina.cz

grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ
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VI. ročník Krajského diabetologického dne Kraje Vysočina
U příležitosti Světového dne diabetiků se v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina dne 27. listopadu 2013 uskuteční VI. ročník
Krajského diabetologického dne Kraje Vysočina. Akce začíná
v 8.30 hod. v Jihlavě na Krajském úřadě Kraje Vysočina, Žižkova
57, budova B, zasedací místnost B – 3.16. Pro účastníky je připravena řada zajímavých přednášek s tématem diabetu a zdravého životního stylu od odborných lékařů. Během přednášek bude
probíhat zdarma doprovodný program, a to měření krevního tlaku
a tělesného tuku. Akci společně pořádají Krajský výbor Santvincentské deklarace Kraje Vysočina, Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Jihlavě, Státní zdravotní ústav, Krajská pobočka VZP
ČR pro Kraj Vysočina, Zdravá Vysočina, o. s., a Kraj Vysočina.

Pořadatelé srdečně zvou diabetiky a všechny zájemce o tuto problematiku.
Diabetes na Vysočině:
V roce 2012 se na Vysočině s diabetem léčilo 35 097 pacientů.
Proti roku 2011 je to o 1 391 pacientů více. Péči o diabetiky zajišťovalo v kraji 15 lékařů a 17 zdravotnických pracovníků s odbornou způsobilostí. V porovnání s celkovým výskytem u mužů je
na Vysočině více diabetiček. Diabetes mellitus patří k závažným
rizikovým faktorům kardiovaskulárních onemocnění.
 Josef Loveček, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 564, e-mail: lovecek.j@kr-vysocina.cz

Průběžný stav globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina vyhlásil dne
29. května 2013 nové výzvy
pro předložení grantových
projektů v rámci globálních
grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Ukončení
příjmu projektových žádostí
bylo stanoveno na 12. července 2013. Celkem bylo přijato
116 projektů v celkovém objemu 177,5 mil. Kč, z toho

59 projektů do oblasti počátečního vzdělávání a 57 do
dalšího vzdělávání. Všechny projekty prošly hodnocením formálních náležitostí
a kritérií přijatelnosti. V tomto procesu bylo vyřazeno 35
žádostí o podporu. Zbývajících 81 žádostí bylo postoupeno k věcnému hodnocení
individuálními hodnotiteli,
které ještě v současné době

není ukončeno. Zároveň se
připravují podklady pro zasedání výběrové komise, které
se bude konat během měsíce
prosince 2013. Doporučení
k realizaci úspěšných projektů by mělo stvrdit Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém
jednání počátkem února 2014.
S těmito žadateli bude uzavřena smlouva o realizaci
grantových projektů. Zahá-

jení realizace projektů je naplánováno nejdříve od března
2014. Projekty budou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR.
 Adéla Zvolánková,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 540, e-mail:
zvolankova.a@kr-vysocina.cz

Projekt Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost odstartoval
V září 2013 Kraj Vysočina obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace
ve výši téměř 105 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a zahájil ve spolupráci se svými 26 partnerskými středními školami realizaci projektu Přírodní a technické
obory – výzva pro budoucnost.
Cílem projektu je modernizace a zvýšení kvality počátečního
vzdělávání v Kraji Vysočina, a to se zaměřením na rozvoj klíčových a odborných kompetencí žáků a studentů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.
Záměrem realizace projektových aktivit je podnítit zájem o studium oborů zaměřených na technické a přírodovědné vzdělávání
na středních a vysokých školách a posílit kompetence těchto žáků
v této oblasti tak, aby lépe odpovídaly požadavkům současného
trhu práce. Tohoto cíle bude dosaženo nejen tím, že projektové
aktivity budou probíhat v modernizovaném a kvalitně vybaveném
školním prostředí, ale také zařazením celé řady inovativních a netradičních metod a forem práce ve výuce i v oblasti volnočasových
aktivit, zaměřených na technické a přírodovědné vzdělávání.

Do realizace projektu se kromě středních škol a gymnázií zapojí také
téměř 90 základních škol. Žáci základních škol budou moci využívat
při aktivitách projektu nové vybavení například při sdílení učeben se
studenty středních škol. Cílem těchto společných aktivit středních
a základních škol bude zajištění odpovídajícího prostředí pro výuku předmětů v rámci oblasti RVP Člověk a svět práce na základních
školách a podnícení zájmu žáků základních škol o technické a přírodovědné obory při volbě jejich budoucího profesního zaměření.
Zastřešením spolupráce všech zainteresovaných partnerů bude
metodická podpora ze strany Kraje Vysočina v oblasti vzdělávání
pedagogických pracovníků, vzájemné výměny zkušeností zúčastněných pedagogů, zavedení a organizaci celokrajské přehlídky badatelské, konstrukční a řemeslné tvořivosti žáků.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR.
 Jaromíra Moudrá, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 559, e-mail: moudra.j@kr-vysocina.cz
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Čistá Vysočina – kulatý stůl pro zapojené účastníky
V pondělí 11. listopadu od
10.00 do 12.00 hod. se můžete
zúčastnit diskusního setkání
k přípravě akce Čistá Vysočina 2014. Setkání proběhne na
Krajském úřadě Kraje Vysočina v zasedací místnosti B
3.15.
„V letošním 5. ročníku akce
Čistá Vysočina se do jarního
úklidu okolí silnic zapojilo více
jak než tisíc lidí, kteří sesbírali
přes 95 tun odpadu. V souvislosti s přípravou na příští ročník
této akce připravujeme kulatý
stůl, kde bychom chtěli probrat
se všemi zapojenými možnosti

inovace organizace celé akce,“
uvedl Ing. Bc. Martin Hyský,
radní pro oblast regionálního
rozvoje a územního plánování.
Aktivita Čistá Vysočina probíhá v souvislosti s Mezinárodním dnem Země, který
každoročně připadá na 22. duben. Přihlášení probíhá prostřednictvím
elektronického
formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina. Na základě vyplnění dotazníku jsme
schopni zajistit distribuci pytlů na odpadky. V tom nám významně pomáhají pracovníci
pověřených obcí. Svoz sebrané-

ho odpadu u silnic I., II. a III.
třídy mimo obec zajistí Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina. Zajištění odvozu
odpadků z ostatních komunikací je potřeba řešit s obcí nebo
s vlastníkem komunikace.
Nově jsme v letošním ročníku
využili GIS aplikace, do které
byly zaznačeny sbírané úseky.
V této oblasti je možné spolupráci ještě rozšířit i do budoucna.
Na setkání chceme řešit časové
naplánování akce, možnosti koordinace rozvozu pytlů i samotného sběru, možnosti zlepšení

informovanosti o celé akci i například lepší vybavení sbírajících ochrannými pomůckami.
Kulatý stůl je určen jak pro pracovníky obcí, kteří se podílejí na distribuci pytlů a vest, tak
i pro pracovníky KSUS, Policie
ČR, městských policií, sběrných dvorů, ale i škol, které se
do akce s žáky pravidelně zapojují.
Více informací pro zájemce o účast podá Dana Kratochvílová (odbor regionálního
rozvoje, telefon: 564 602 586,
e-mail: kratochvilova.d@kr-vysocina.cz.

Energetická agentura Vysočiny (EAV) – bezplatné poradenství
v oblasti energetiky a nakládání s odpady
EAV je jednou z nejvýznamnějších konzultačních společností
v oblasti poskytování energetických a environmentálních služeb
v České republice. Společnost je zapojena i do řady mezinárodních projektů, a to zejména v zemích střední a východní Evropy
a v dalších evropských zemích.
V letošním roce společnost EAV oslavila 12. výročí svého vzniku. Využívá tak dlouholetých bohatých zkušeností s působením na
trhu energetického a environmentálního poradenství. Společnost
je zařazena do poradenské sítě EKIS (Energetické konzultační
a informační středisko) Ministerstva průmyslu a obchodu.
Bezplatná poradenská činnost je zaměřena zejména na oblast
úsporných opatření a efektivního hospodaření s energií, průmyslové energetiky a nakládání s odpady.
Na základě pověření obcemi Kraje Vysočina se stala společnost
EAV zastřešujícím článkem Integrovaného systému nakládání
s odpady v Kraji Vysočina (dále jen „ISNOV“). Hlavním cílem
ISNOV je zavést dlouhodobě udržitelné způsoby nakládání s odpady, navrhnout komplexní systém plnící legislativní požadavky,
ekonomickou, environmentální a sociální únosnost daného systému a stabilizovat náklady obcí na systém nakládání s odpady.
Na základě novely zákona č. 406/2000 Sb. ze dne 19. 7. 2012,
která vstoupila v platnost od 1. ledna 2013, jsou vlastníci budovy

nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit zpracování
průkazu energetické náročnosti (PENB). Projektoví manažeři společnosti EAV vám rádi v této oblasti poradí a průkaz energetické
náročnosti budovy i zpracují.
Dále vám připravíme a zpracujeme žádost do programu NOVÁ
ZELENÁ ÚSPORÁM a pomůžeme vám ve výběru vhodného dodavatele zemního plynu a elektrické energie pro vaši domácnost.
Aktuálně se zástupci obcí na nás mohou obracet s dotazy a žádostmi v souvislosti s aktuální LII. výzvou Ministerstva životního
prostředí v rámci prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží.
Zárukou kvality poskytovaných služeb je vysoce odborné personální obsazení agentury.
EAV NAJDETE NA ADRESE: Nerudova 1498/8, Jihlava,
49°24‘7.049“N, 15°34‘57.561“E
BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ je poskytováno vždy v PONDĚLÍ a ve STŘEDU od 13.00 do 17.00 hod., po telefonické domluvě kdykoli i jiný den.
webové stránky: http://www.eav.cz/
e-mail: eav@eav.cz
telefon: +420 567 303 322

Metodický list k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
Na webových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz > Dokumenty odborů > Odbor životního prostředí > Příroda
> Dřeviny mimo les) je od listopadu 2013 přístupný nový metodický list k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Metodický list
zapracoval změny v povolovacím procesu provedené vyhláškou č. 189/2013 Sb., účinnou od 15. 7. 2013, a je určen obecním úřadům,
které rozhodují o povolování kácení dřevin.
 Roman Slouka, odbor životního prostředí
telefon: 564602507, e-mail: slouka.r@kr-vysocina.cz
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Opakovaná výzva na bezplatné měření radonu v mateřských školách
Trvale platí výzva Státního ústavu radiační ochrany na bezplatné
měření radonu v mateřských školách, ve kterých se v posledních
dvou letech dosud neuskutečnilo.
Měření se provádí stopovými detektory RAMARN a probíhá korespondenční formou. Měří se do konce školního roku
2013–2014. Měří se pobytové místnosti dětí (třída, herna, ložnice, jídelna, učebna, atp.). Přihlášení je možné provést přes mail:
radon@suro.cz, případně dana.hladikova@suro.cz.
Výsledky měření v mateřských školách od roku 2011
• Bylo proměřeno celkem 1 320 dětských zařízení ve všech krajích ČR, z toho v Kraji Vysočina 68 (v 19 zařízení byla překročena směrná hodnota 400 Bq/m3 a ve třech zařízení byly
naměřeny hodnoty vyšší než 1 000 Bq/m3 ).
• 14 % školek má koncentrace nad směrnou hodnotu 400 Bq/m3.
• v 70 zařízeních bylo provedeno doměření v době pobytu dětí,
zvýšené hodnoty byly potvrzeny v polovině případů: v některých případech postačí změna uživatelského režimu v zařízení.
O dotaci na provedení protiradonového opatření již požádalo 13

zařízení, ve všech případech byla dotace přislíbena.
• O prázdninách 2013 již bylo v několika MŠ opatření proti radonu provedeno, v Kraji Vysočina v MŠ Horní Dubenky a Křoví,
do konce roku se předpokládá proplacení dotace.
Hlavní závěry z dosavadních měření
• Nejvíce zařízení nad směrnou hodnotu je v obcích s vysokým
radonovým indexem obce.
• Vysoce rizikovým faktorem je zateplení školky a výměna oken
– zvyšuje hodnoty v průměru o 60 %.
• Největší podíl školek s koncentracemi nad směrnou hodnotou
byl nalezen v těchto krajích: Plzeňský, Kraj Vysočina, Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, Olomoucký, Liberecký.
Přihlašovací formulář naleznete na www.kr-vysocina.cz > Životní prostředí > Radon > Aktuální informace > Přihláška k měření
radonu v MŠ.
 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

Nabídka spolupráce pro subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu
Příspěvková organizace Vysočina Tourism připravuje
elektronický katalog nabídky pobytů v Kraji Vysočina
pro rok 2014 (www.region-vysocina.cz/pobyty), jehož
prostřednictvím bude nabídku
platnou pro sezonu 2014 pre-

zentovat na trhu cestovního
ruchu.
Tímto se obracíme na všechny subjekty (soukromé, veřejné
i neziskové), které mají zpracované produkty/pobyty zahrnující kromě ubytování i další
služby, s nabídkou spolupráce,

jejímž předmětem je bezplatné uvedení ve výše jmenovaném elektronickém katalogu.
Odpovídající podklady pro zařazení do katalogu je možné
zasílat do 1. 12. 2013 výhradně
elektronicky na níže uvedenou
e-mailovou adresu. Podrobněj-

ší informace včetně zpracovaného vzoru najdete na www.
vysocinatourism.cz, kontaktní osobou je Jitka Mattyašovská: telefon: +420 606 775 428,
e-mail: jitka.mattyasovska@
vysocinatourism.cz.

Vysočina Tourism změnila adresu
Krajská organizace cestovního ruchu Vysočina Tourism změnila od 1. října 2013 adresu svého sídla. Nově bude působit v prostorách Střední školy obchodu a služeb v ulici Na Stoupách 3,
Jihlava. „Za stěhováním organizace jsou ekonomické výhody.
Vysočina Tourism bude v prostorách patřících Kraji Vysočina, odpadne platba nájemného, a navíc získáme větší skladovací prostory,“
uvedl ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák.

Podle jeho slov se stěhování nijak nedotkne dostupnosti služeb,
protože nová adresa je v blízkosti centra krajského města.
Stěhování Vysočina Tourism se nepromítne do změny telefonních
čísel, ta zůstávají stále stejná a jsou k dohledání na domovských
stránkách www.vysocinatourism.cz.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
„Radniční periodika“
V částce 117/2013 Sbírky zákonů vydané dne 2. 10. 2013 byl
pod č. 305 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000
Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona si klade za cíl objektivní informovanost občanů
ÚSC o činnosti a průběhu jednání jimi volených zástupců, a to
prostřednictvím definice nové kategorie periodického tisku ÚSC,
respektive jejích částí, a stanovení nezbytné povinnosti vztažené
k jejich obsahu.
Vydavatel bude nově povinen poskytovat objektivní a vyvážené
informace o ÚSC a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění
sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva týkající se tohoto ÚSC. Zároveň je novelou tiskového zákona stanoven vlastní
kontrolní mechanismus plnění povinností ÚSC při vydávání těchto „radničních periodik“.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2013.
Zánik sKarty
V částce 117/2013 Sbírky zákonů vydané dne 2. 10. 2013 byl pod
č. 306 publikován zákon o zrušení karty sociálních systémů.
Zákon zrušuje institut karty sociálních systémů a obnovuje způsob
výplaty sociálních a jiných dávek podle úpravy platné a účinné do
31. prosince 2011. Zákon rovněž stanovuje přechodné období, po
kterou bude karta plnit funkci platební karty, přičemž po uplynutí
této doby budou dávky vypláceny dosavadním způsobem, a tedy
převodem na účet nebo v hotovosti formou poštovní poukázky.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2013.
Nový občanský zákoník – doprovodné novely
V částce 116/2013 Sbírky zákonů vydané dne 30. 9. 2013 byl pod
č. 303 publikován zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.
Novela zákona není komplexní úpravou všech navazujících právních předpisů k novému občanskému zákoníku, avšak provádí
změny zákonů, kde bylo nutné provést alespoň jednu změnu z jiného věcného důvodu. Novela zákona zasahuje do postavení profesních komor, zákoníku práce, sociální a kulturní oblasti, ochrany
spotřebitele, podnikání, oceňování majetku, pojištění a dražeb.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob
V částce 116/2013 Sbírky zákonů vydané dne 30. 9. 2013 byl pod
č. 304 publikován zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob budou podle
nového zákona spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů,
rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Nový zákon si slibuje zásadní urychlení zápisu do veřejného rejstříku dálkovým přístupem,
který budou provádět notáři, přičemž snížení administrativní zátěže má přinést další elektronizace a automatizované přenosy dat.
Změna referenčních údajů v základním registru by se automaticky
měla promítnout do aplikace obchodního rejstříku bez jakéhokoliv
řízení.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Šmejdi
V částce 117/2013 Sbírky zákonů vydané dne 2. 10. 2013 byl pod č.
309 zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona reaguje na neúnosnou situaci předváděcích akcí
zboží a služeb pro seniory. V této souvislosti zamezuje řetězení
živností rozšířením překážky provozování živnosti bránící osobám, kterým bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění, podnikat ve stejném nebo příbuzném oboru živnosti na osoby, které
jsou statutárními orgány nebo členy statutárních orgánů právnických osob. Účelem je eliminovat nežádoucí praktiky, kdy osoby,
které závažným způsobem porušily zákon, mohou ve stejné činnosti pokračovat v jiném podnikatelském subjektu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 17. 10. 2013.
Nesporná řízení a OSŘ
V částce 112/2013 Sbírky zákonů vydané dne 27. 9. 2013 byl pod č.
292 publikován zákon o zvláštních řízeních soudních a pod č. 293
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Nový zákon o zvláštních řízeních soudních upravuje nesporná
řízení a jiná zvláštní řízení (druhá a třetí definice účastníků řízení), přičemž občanský soudní řád bude nově obsahovat pravidla
jen o řízeních sporných (první definice účastníků řízení); v ostatních případech se použije subsidiárně. Zákon o zvláštních řízeních soudních obsahuje taxativní výčet všech nesporných a jiných
zvláštních řízení, dále však obsahuje řízení o rozvod manželství,
které bývá považováno za sporné, ale platí pro něj výjimky.
Novela občanského soudního řádu se mimo jiné dotýká institutu
podpůrce, to znamená osoby, jež může účastníkovi podle občanského zákoníku napomáhat při rozhodování, a dále ochrany držby
podle nového občanského zákoníku. Další významné změny se
dotýkají řízení vykonávacího.
Zákony nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Povinné značení lihu
V částce 117/2013 Sbírky zákonů vydané dne 2. 10. 2013 byl pod
č. 307 publikován zákon o povinném značení lihu, pod č. 308 zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu, a pod č. 309 zákon, kterým se mění
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Nový zákon reagující na metylalkoholovou aféru nově definuje
neznačený líh, se kterým je zakázáno nakládat, snižuje maximální
objem spotřebitelského balení lihu se ze 6 litrů na 1 litr, (resp. 3 litry
u skleněných nádob), posiluje kontrolu a zpřísňuje sankce. Zákon
dále stanovuje, že v prostoru prodeje lihovin pro přímou spotřebu
se smí nacházet pouze jedno spotřebitelské balení lihu jednoho druhu s porušenou kontrolní páskou, respektive tři balení s takzvaným
jednocestným uzávěrem, jinak půjde o neznačený líh. Zákon rovněž
zavádí kauci pro osoby povinné značit líh a pro distributory lihu.
Novela živnostenského zákona nově rozšiřuje koncesované živnosti o předmět podnikání pro výrobu a úpravu kvasného lihu,
konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Zákon č. 307/2013 Sb., nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2013 (část
dnem vyhlášení), zákon č. 308/2013 Sb., nabývá účinnosti dnem
(pokračování na další straně)
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1. 12. 2013 (část 1. 1. 2014, část 1. 1. 2015), zákon č. 309/2013
Sb., nabývá účinnosti dnem 17. 10. 2013.
Insolvenční zákon
V částce 112/2013 Sbírky zákonů vydané dne 27. 9. 2013 byl
pod č. 294 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona si klade za cíl zlepšit průběh insolvenčního řízení a sladit znění právní normy v rámci rekodifikace soukromého práva. Novela zejména zavádí rotační způsob určování
insolvenčních správců, společné oddlužení manželů, umožňuje
oddlužení závazků z podnikání a upřesňuje uplatňování pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postaveným.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Zvláštní podmínky pro převody bytových jednotek
V částce 118/2013 Sbírky zákonů vydané dne 4. 10. 2013 byl pod
č. 311 zákon, o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně
některých zákonů.
Návrh zákona reaguje na skutečnost, že dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku dojde ke zrušení dosavadní zákonné
úpravy vlastnictví bytů včetně zvláštních podmínek pro převody
jednotek a skupinových rodinných domů z vlastnictví některých
bytových družstev vzniklých před 1. lednem 1992 do vlastnictví
oprávněných členů. Zvláštní podmínky mají pouze přechodný
charakter, proto nebyly do nového občanského zákoníku převzaty
a navrhuje se úprava samostatným zákonem.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Matriky
V částce 118/2013 Sbírky zákonů vydané dne 4. 10. 2013 byl
pod č. 312 zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Cílem novely zákona je sladit úpravu postupu matričních úřadů s novým občanským zákoníkem. Ze systematických důvodů
návrh ruší hlavy VI až IX části první zákona o registrovaném
partnerství, příslušná ustanovení budou nadále pouze v zákoně
o matrikách (a jeho prováděcí vyhlášce č. 207/2001 Sb.).
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014 (část 1. 1. 2015).
Sociální služby
V částce 118/2013 Sbírky zákonů vydané dne 4. 10. 2013 byl
pod č. 313 zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
Novela zákona si klade za cíl promítnutí aktuálních požadavků
praxe při poskytování sociálních služeb do znění zákona. Především dojde k opravení nepřesností § 101a, a to ve výpočtu
směrného čísla, který svými kritérii lépe odpovídá skutečnému
stavu reflektujícímu nákladovost jednotlivých druhů sociálních
služeb. Prodloužením účinnosti § 101 a posunem postupu podle
§ 101a pak bude umožněno vyhlásit dotační řízení na poskytování sociálních služeb v obvyklých termínech (srpen–září roku
předcházejícího roku, na který je žádost o dotaci podávána).
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014 (část dnem vyhlášení).
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás

Status veřejné prospěšnosti zamítnut senátem
Senát České republiky zamítl dne
12. 9. 2013 vládní návrh zákona
o statusu veřejné prospěšnosti.
Jelikož je Poslanecká sněmovna
rozpuštěna, legislativní proces
senátním zamítnutím skončil.
Senátoři poukazovali zejména na skutečnost, že by soudy
kvůli krátké legisvakanční lhůtě nebyly schopné zvládnout
posuzování žádostí o udělení
statusu veřejné prospěšnosti.
Na vytvoření zákona o statusu
veřejné prospěšnosti pracovaly od poloviny minulého roku
ve spolupráci s Ministerstvem
spravedlnosti desítky neziskových organizací.

Cílem vládního návrhu bylo
upravit podmínky nabývání
a pozbývání statusu veřejné prospěšnosti, který zavádí nový občanský zákoník
(§§ 146 až 150 nového občanského zákoníku) a stanovit
podmínky pro zápis veřejné
prospěšnosti právnické osoby
do veřejných rejstříků (např.
do obchodního či spolkového
rejstříku). Zápis statusu veřejné prospěšnosti měl mít vliv
například na daňovou účinnost
darů poskytovaných právnickým osobám.
Předložený zákon stanovoval určité podmínky, které by

měly splňovat neziskové organizace, aby mohly být považovány za transparentní a mohly
získat status veřejné prospěšnosti (například zveřejňování
výroční zprávy a tří nejvyšších
příjmů v organizaci). V důsledku rozhodnutí senátu bude
ale veřejně prospěšnou každá
organizace, která to o sobě
sama prohlásí.
Nový občanský zákoník s přijetím zákona o statusu veřejné prospěšnosti přímo počítá,
avšak podle Ministerstva spravedlnosti není pro jeho aplikaci bezprostředně nutný.
Přijetí nového vládního návr-

hu zákona lze důvodně očekávat až po předčasných sněmovních volbách, přičemž od
1. 1. 2014 status veřejné prospěšnosti právnickým osobám
udělován nebude. Vláda České
republiky, potažmo Ministerstvo spravedlnosti, neuvažuje
o tom, že by k prosazení návrhu zákona využilo mimořádné
zákonné opatření senátu.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz
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V průměrných příjmech Vysočina stále zaostává
Významným ekonomickým ukazatelem o hospodářské vyspělosti
území je průměrná hrubá mzda. V České republice jsou data dostupná za kraje a jsou získávána z podniků s více než 20 zaměstnanci.
Hodnoty tohoto ukazatele jsou často dávány do souvislostí s nezaměstnaností a dojížďkou do jiných regionů.
Průměrná mzda v České republice v prvním pololetí 2013 činila 24 503 Kč, což je o 100 Kč více než za stejné období předchozího roku. Zcela výjimečné postavení mezi regiony zaujímá
Hlavní město Praha, kde jsou příjmy nad 32 000 Kč, a pouze se
Středočeským krajem (24 599 Kč) se přehoupla přes republiko-

vý průměr. Následují kraje Jihomoravský (23 378 Kč) a Plzeňský (23 105 Kč). Nejnižší mzdy jsou dlouhodobě v Karlovarském (20 850 Kč), Zlínském (21 333 Kč) a Pardubickém kraji
(21 336 Kč).
Průměrné mzdy meziročně vzrostly s výjimkou Prahy (pokles
o 287 Kč) a Zlínského kraje (52 Kč) ve všech regionech ČR. Největší dynamika byla vykázána na Vysočině (nárůst o 291 Kč) a Jihomoravském kraji (275 Kč).
Kraj Vysočina se bohužel řadí mezi regiony s nižšími příjmy v ČR.
S průměrnou mzdou 21 974 Kč se řadí na deváté místo.

Obr.: Průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. pololetí 2013

Pramen: Evidenční počty zaměstnanců a jejich mzdy v ČR v 1.–2. čtvrtletí 2013. ČSÚ Praha, 2013
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, email: molak.m@kr-vysocina.cz

Návštěva prezidenta Miloše Zemana na Vysočině
Oficiální návštěva prezidenta Miloše Zemana v Kraji Vysočina se uskuteční
v termínu 17.–19. 12. 2013
Více informací o připravované návštěvě Miloše Zemana na Vysočině bude
s dostatečným předstihem zveřejněno na www.kr-vysocina.cz
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Projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje, CZ.1.04/3.4.04/76.00239, je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt Rovnost šancí na Vysočině sklízí první ovoce
Projekt se od poloviny minulého
roku věnuje otázkám slaďování
pracovního a rodinného života a
rovných příležitostí, které představují jednu z možností, jak zatraktivnit Vysočinu pro život.
Aby tomu tak bylo, působí v každém z okresů kraje projektoví
koordinátoři a pracovní skupiny, které tam mapují situaci. Zaměřují se na situaci rodin a na
pracovní postavení mužů a žen.
„Vše probíhá tak, jak bylo naplánováno. Máme již k dispozici
opatření pro zlepšení kvality života rodin v našem kraji,“ říká
Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro sociální oblast.

Mezi opatření se řadí plány na
zřízení firemní školky, vybudování krajské sítě family pointů a senior pointů, prohloubení
spolupráce neziskových organizací, firem a úřadů v prorodinné
politice, rozšíření možností práce na dálku, znovuzavedení sociální půjčky pro mladé rodiny
a mnohá další. Cílem je udělat
vše proto, aby se rodinám v kraji žilo lépe a nemusely se odtud
stěhovat.
Plány se odvíjí také od zájmu
podniků a firem. Vybrané firmy
z celé Vysočiny v současnosti prochází dotazníkovým šetřením. Prostřednictvím šetření

je mapován jejich postoj k otázkám rovných šancí a slaďování
rodinného a pracovního života.
Přínos projektu dále spočívá
v jeho podpůrné roli. V Havlíčkově Brodě proběhla setkání
žen, které se dlouhodobě nachází v obtížné životní situaci. „Za
pomoci odborníků získaly ženy
novou motivaci, sílu a konkrétní náměty, jak svoji tíživou situaci řešit,“ chválí radní Krčál.
Začátkem příštího roku budou
zasedání podpůrných skupin
pokračovat zřejmě na Třebíčsku.
V současné době se projekt nachází zhruba v polovině své re-

alizace. V projektu byl dosud
kladen větší důraz na podporu slaďování rodinného a pracovního života. V následujícím
období se bude projekt více věnovat nástrojům a opatřením na
podporu a uplatňování rovných
příležitostí mužů a žen ve firmách.
Více informací na Rodinném
portálu Kraje Vysočina www.
kr-vysocina.cz/rodinny_portal
 Petr Švanda,
koordinátor projektu
telefon: 564 602 834, e-mail:
svanda.p@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 5/2013 konaného dne 17. 9. 2013
Usnesení 0333/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený
program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0334/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Dr. Jaroslava
Maxmiliána Kašparů a Josefa Komínka ověřovateli zápisu ze zasedání
zastupitelstva kraje č. 5/2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0335/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí * zprávu
o činnosti rady kraje * Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první
pololetí roku 2013 dle materiálu ZK-05-2013-02, př. 1, schvaluje navrhovaná
řešení dle materiálu ZK-05-2013-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0336/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0337/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu
s § 27, odst. 1, písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje
Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013
v celkové výši 210 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie
JPO II: - Město Golčův Jeníkov (IČ: 267406) 21 000 Kč, - Město Jaroměřice nad
Rokytnou (IČ: 289507) 21 000 Kč, - Město Moravské Budějovice (IČ: 289931)
21 000 Kč, - Město Nové Město na Moravě (IČ: 294900) 21 000 Kč, - Město
Počátky (IČ: 248843) 21 000 Kč, - Město Přibyslav (IČ: 268097) 21 000 Kč, Město Světlá nad Sázavou (IČ: 268321) 21 000 Kč, - Město Žďár nad Sázavou
(IČ 295841) 21 000 Kč, - Město Ždírec nad Doubravou (IČ: 268452) 21 000 Kč,
- Obec Želetava (IČ: 290751) 21 000 Kč.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12.
2013
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0338/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout
dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 subjektům
na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2013-05, př. 1 * neposkytnout dotaci
v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 subjektům na projekt dle
materiálu ZK-05-2013-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0339/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice,
o částku 4 500 000 Kč za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Nemocnici
Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořízení bezobslužného parkovacího
systému při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti j. n. a položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 4 500 000 Kč,
rozhoduje uzavřít Smlouvu o půjčce mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava,
příspěvkovou organizací, ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu ZK-05-2013-06,
př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice
Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 1. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0340/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou
organizaci, dle materiálu ZK-05-2013-07, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice
Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, termín: 27. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0341/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové
opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví a § 3522
– Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikovaná
rezerva při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným
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příspěvkovým organizacím o celkovou částku 36 500 000 Kč, z toho pro: Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ: 00179540, ve výši
4 700 000 Kč, - Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
IČ: 00842001, ve výši 20 000 000 Kč, - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou
organizaci, IČ: 00511951, ve výši 9 000 000 Kč, - Nemocnici Třebíč, příspěvkovou
organizaci, IČ: 00839396, ve výši 2 800 000 Kč * zvýšení závazného ukazatele
Příspěvek na provoz pro: - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
ve výši 4 700 000 Kč, - Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou
organizaci, ve výši 20 000 000 Kč, - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou
organizaci, ve výši 9 000 000 Kč, - Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci,
ve výši 2 800 000 Kč, s určením na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči
v roce 2012 od Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice
Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace,
odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0342/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve zvýšení položky
5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013
o částku 25 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny,
příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze
D2 – Investice v dopravě dle materiálu ZK-05-2013-09, př. 2, o stejnou částku
25 000 000 Kč, ruší usnesení č. 0552/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012, stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2013: - ve
veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 275 000 000 Kč prokazatelných
ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu
ujetých km, - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 288 529 000 Kč
prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu
Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů, schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212
– Silnice a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím s ÚZ 00013 o částku 5 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu
a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 2221
– Provoz veřejné silniční dopravy o částku 1 000 000 Kč a § 2242 – Provoz
veřejné železniční dopravy o částku 4 500 000 Kč * zvýšení závazného ukazatele
Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, o částku 30 500 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí
realizovaných KSÚSV dle materiálu ZK-05-2013-09, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0348/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 1224/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 330 m2
a par. č. 1224/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 014 m2, oddělené
geometrickým plánem č. 328-3717/2013 z pozemku par. č. 1224/3 v k. ú. a obci
Jakubov u Moravských Budějovic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Jakubov u Moravských Budějovic, schvaluje dodatek č. 1002 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2013-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0349/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 189/4 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 198 m2, par. č.
518/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 74 m2 a par. č. 1263/2 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 260 m2 v k. ú. a obci Jimramov, nově
oddělené dle geometrického plánu č. 392-133/2013 pro k. ú. Jimramov z pozemků
vedených ve zjednodušené evidenci – parcely, původ pozemkový katastr (PK),
jako par. č. st. 205 a par. č. 189/5, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Městyse Jimramov, schvaluje dodatek č. 1003 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-16,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0350/05/2013/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. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0351/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 11
Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK05-2013-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 1. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0343/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * rozdělit
projekt II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba na projekty II/602 hr. kraje –
Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 1 a II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba – úsek č.
2 dle materiálu ZK-05-2013-10, př. 1 * změnit usnesení 0096/02/2012/ZK tak, že
materiál ZK-02-2012-17, př. 3, bude nahrazen materiálem ZK-05-2013-10, př. 2.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0352/05/2013/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 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0344/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje skutečnosti dle
materiálu ZK-05-2013-11, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0353/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. st. 172, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2 v k. ú.
a obci Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce
Lány, schvaluje dodatek č. 1007 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0345/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí * se změnou
názvu projektu z Analýza potenciálu veřejné dopravy na Analýza potenciálů
přeshraniční veřejné dopravy * se zaokrouhlením vlastního podílu Kraje Vysočina
na 1 228 €.
odpovědnost: ODSH, termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0346/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemky par. č. 2377/2 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 188
m2 a par. č. 2377/3 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 235 m2, oddělené
geometrickým plánem č. 873-162/2013 z pozemku par. č. 2377 v k. ú. a obci
Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městysu Batelov, schvaluje
dodatek č. 1000 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0347/05/2013/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

Usnesení 0354/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemek par. č. st. 81 o výměře 19 m2 oddělený geometrickým plánem
č. 227-79/2012 z pozemku par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Přibyslav, schvaluje dodatek
č. 1008 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2013-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0355/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
darem pozemek par. č. 902/18 – ost. plocha, ost. Komunikace, o výměře 862 m2
oddělený dle geometrického plánu č. 907-3443/2013 z pozemku par. č. 902/1,
pozemek par. č. 896/34 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 444 m2
oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 896/3,
díl „a“ o výměře 231 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013
z pozemku par. č. 676/2 a díl „b“ o výměře 258 m2 oddělený dle geometrického
plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 896/3, vše v k. ú. a obci Hrotovice,
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z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Hrotovice, schvaluje dodatek
č. 1009 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0356/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést
darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2013-23, př. 1, v k. ú. Brodce
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Kněžice * nabýt darem pozemky
v rozsahu dle materiálu ZK-05-2013-23, př. 2, v k. ú. Brodce z vlastnictví Obce
Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina * nabýt úplatně pozemky od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví
Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2013-23, př. 3, za dohodnutou
cenu ve výši 40 Kč/m2, schvaluje * dodatek č. 1010 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052013-23, př. 4 * dodatek č. 1011 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-23, př. 5 * dodatek
č. 1012 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2013-23, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0357/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 506/6 o výměře 3 588 m2 oddělený geometrickým plánem č. 191593/2012 z pozemku par. č. 506/1, pozemek par. č. 1215 o výměře 6 478 m2, oba
v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice, a stavbu komunikace postavené na pozemku
par. č. 506/6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Kraborovice,
schvaluje dodatek č. 1013 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0358/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
id. 1/2 pozemků par. č. 1996/13 – orná půda, o výměře 14 370 m2, a par. č.
1966/4 – orná půda, o výměře 931 m2, v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Města Humpolec, schvaluje Dodatek č. 21 Zřizovací
listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČ: 00072583, dle materiálu ZK05-2013-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0359/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 440/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 437 m2
a par. č. 440/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 643 m2, oddělené
dle GP č. 94-909/2011 z pozemku par. č. 440/1, vše v k. ú. Víska u Kněžic,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Kněžice, schvaluje dodatek
č. 1014 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2013-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0360/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do
vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/349 Svatoslav – křiž. s II/351
Čechtín v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-05-2013-27,
př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0363/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
par. č. 590/27 – ost. plocha, silnice, o výměře 489 m2, par. č. 613/24 – ost. plocha,
silnice, o výměře 5 m2 a par. č. 590/26 – ost. plocha, silnice, o výměře 678 m2
v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, včetně stavby okružní křižovatky na silnici
II/150, z vlastnictví Města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje dodatek č. 1018 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0364/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést
darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2013-31, př. 1, v k. ú. Žirovnice
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Žirovnice * nabýt darem pozemky
v rozsahu dle materiálu ZK-05-2013-31, př. 2, v k. ú. Žirovnice z vlastnictví Města
Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina schvaluje * dodatek č. 1019 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2013-31, př. 3 * dodatek č. 1020 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-31,
př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0365/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 3498/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m2,
oddělený z pozemku par. č. 3498 dle geometrického plánu č. 351-53/2013 v k. ú.
Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Újezd, schvaluje dodatek č. 1021 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0366/05/2013/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. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0367/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0473/06/2010/ZK tak, že: * text Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem část
pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely, původ Pozemkový katastr (PK), par.
č. 1166 (původní k. ú. Počátky u Chotěboře), a par. č. 4583/1 v k. ú. Příjemky
a obci Chotěboř, dle GP č. 172-105/2009 nově označených jako díl „b“ o výměře
83 m2 a díl „c“ o výměře 71 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Města Chotěboř se nahrazuje textem: Zastupitelstvo
kraje rozhoduje převést darem části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela,
původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1166 (původní k. ú. Počátky u Chotěboře),
část pozemku ve zjednodušené evidenci, parcela, původ Pozemkový katastr (PK),
par. č. 4582/2 (původní k. ú. Chotěboř), a část pozemku ve zjednodušené evidenci,
parcela, původ Pozemkový katastr (PK), par. č. 4583/1 (původní k. ú. Chotěboř),
vše v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, dle GP č. 193-10/2013 nově označené
jako pozemky par. č. 4582/8 o výměře 178 m2 a par. č. 4582/9 o výměře 80 m2
v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města
Chotěboř * materiál ZK-06-2010-25, př. 2, se nahrazuje materiálem ZK-05-201335, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0361/05/2013/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: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0368/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 19
Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2013-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0362/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 754/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 105 m2 a pozemek
par. č. 754/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 919 m2, vše v k. ú. a obci
Hladov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Hladov, schvaluje
dodatek č. 1017 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0369/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * nabýt darem
pozemek par. č. st. 917 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 157 m2 v k. ú. a obci
Počátky z vlastnictví Města Počátky do vlastnictví Kraje Vysočina * převést darem
stavbu zpevněné plochy a parkoviště včetně všech součástí a příslušenství na
pozemku par. č. 2275/11 v k. ú. Počátky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Města Počátky, schvaluje dodatek č. 20 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-37, př.
1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0370/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
par. č. 2176/20 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 902 m2 a par. č. 2176/21
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 139 m2 oddělené geometrickým
plánem č. 792-72/2013 z pozemku par. č. 2176/14 v k. ú. a obci Horní Cerekev,
z vlastnictví Města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu
určenou znaleckým posudkem ve výši 95 320 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0371/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
pozemek oddělený dle geometrického plánu číslo 109-1340/2012 z původní par.
č. 941/18 a nově označený jako par. č. 941/25 – ostatní plocha, silnice, o výměře
394 m2, spolu se stavbou silnice se všemi součástmi a příslušenstvím a spolu
s mostním objektem ev. č. 409-016 na tomto pozemku, vše v k. ú. a obci Panské
Dubenky, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Telč, a. s., se
sídlem Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, IČ: 49969111, za dohodnutou kupní
cenu ve výši 19 700 Kč, schvaluje dodatek č. 1023 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052013-39, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0372/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt
ideální jednu polovinu pozemku par. č. 711/2 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 45 m2 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře, z vlastnictví České
republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p.,
do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč.
odpovědnost: OM, termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0373/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést darem
části pozemku par. č. 4579/1 v k. ú. a obci Třešť, dle geometrického plánu č. 1751145/2013 nově označené jako díl „a“ o výměře 14 m2, díl „b“ o výměře 20 m2,
díl „c“ o výměře 71 m2 a díl „d“ o výměře 95 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Města Třešť * nabýt darem část pozemku par. č. 2352 v k. ú. a obci
Třešť, dle geometrického plánu č. 1751-145/2013 nové označené jako díl „e“
o výměře 2 m2 z vlastnictví Města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
* dodatek č. 1024 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-41, př. 1 * dodatek č. 1025
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2013-41, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0374/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
část pozemku par. č. 729/1 v k. ú. a obci Oudoleň, dle GP č. 286-27/2008 nově
označenou jako pozemek par. č. 729/3 – ostatní plocha, jiná plocha, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Oudoleň, schvaluje dodatek č. 1026 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2013-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0375/05/2013/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0376/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt:
* pozemek par. č. 5554 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 499 m2, v k. ú. Trnava
u Třebíče a obci Trnava, z vlastnictví České republiky a práva hospodaření
s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem
Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ: 00016918, do vlastnictví Kraje Vysočina za
kupní cenu 81 920 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve
výši 2 662 Kč * pozemky par. č. 1419/8 – ostatní plocha, silnice, o výměře 33 m2,
par. č. 1419/12 – ostatní plocha, silnice, o výměře 31 m2, par. č. 1419/16 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 87 m2, par. č. 1419/17 – ostatní plocha, silnice, o výměře
43 m2 a par. č. 1419/23 – ostatní plocha, silnice, o výměře 5 m2 v k. ú. a obci
Hybrálec z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61
Jeneč, IČ: 00016918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 37 703 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0377/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 10
Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2013-85, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0378/05/2013/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0379/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nepřijmout
návrh obce Volevčice na bezúplatné převzetí místní komunikace na pozemku
par. č. 647/1 v k. ú. Volevčice u Telče, ukládá Krajskému úřadu Kraje Vysočina
informovat obec Volevčice o tomto rozhodnutí.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0380/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
stavbu čistírny odpadních vod pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném
postavené na pozemcích par. č. 284/1 a par. č. 1112 v k. ú. Sněžné na Moravě
a obci Sněžné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Sněžné,
schvaluje dodatek č. 21 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-45, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0381/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout
dotaci subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2013-46, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0382/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2420 – Splátky půjčených
prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů) o částku
476 434 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky od Energetické agentury
Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu FUWA – Future of Waste
a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka
8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0383/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy
o půjčce s partnery a ve výši uvedené v materiálu ZK-05-2013-48, př. 1, dle vzoru
uvedeném v materiálu ZK-05-2013-48, př. 2.
odpovědnost: OSMS, ORR, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0384/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu
s ustanovení čl. X. odst. 2 písm. f) Smlouvy o realizaci grantového projektu
č. 3.2/04/0005 v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 o odstoupení od
Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu č. 3.2/04/0005
v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 dle materiálu ZK-05-2013-49,
př. 2, ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci projektu s názvem
eLearning pro posílení kompetencí pracovníků v cestovním ruchu reg. č.:
CZ.1.07/3.2.09/04.0005, učiněné usnesením zastupitelstva kraje č. 0064/01/2013/
ZK ze dne 19. 2. 2013, příjemci Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.,
se sídlem Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8 - Troja, IČ: 25619161, ve výši
1 918 957,30 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0385/05/2013/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0386/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Regionální
inovační strategii Kraje Vysočina dle materiálů ZK-05-2013-51, př. 1, ZK-052013-51, př. 1a, ZK-05-2013-51, př. 1b, ZK-05-2013-51, př. 1c, ZK-05-2013-51,
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př. 1d, ZK-05-2013-51, př. 1e, ZK-05-2013-51, př. 1f.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín:
30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0387/05/2013/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: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0393/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 4
Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK05-2013-58, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 1. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0388/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout: *
půjčku v celkové výši 8 345 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou
organizaci, IČ: 28263693, za účelem realizace projektu Propagace turistické
nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014–2015 dle materiálu
ZK-05-2013-53, př. 1 * půjčku v celkové výši 5 584 700 Kč s určením pro
Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČ: 28263693, za účelem realizace
projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity
Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2013-53, př. 2, schvaluje převod finančních
prostředků: * ve výši 1 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu
kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, za účelem poskytnutí
půjčky ve výši 1 600 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování
projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech
2014–2015 * ve výši 490 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje
na rok 2013, kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, za účelem poskytnutí
půjčky ve výši 490 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování
projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity
Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor
ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, termín: 31. 12.
2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0389/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informace o projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ NA VYSOČINĚ 2014 – školní ateliéry,
ateliéry umělců a řemeslnické dílny a jejich představení veřejnosti na Vysočině
a v Dolním Rakousku dle materiálu ZK-05-2013-54, př. 1, schvaluje závazek kraje
na zabezpečení: * předfinancování projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod,
příspěvkové organizace, DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ NA VYSOČINĚ 2014
– školní ateliéry, ateliéry umělců a řemeslnické dílny a jejich představení veřejnosti
na Vysočině a v Dolním Rakousku do výše 450 000 Kč předpokládaných celkových
způsobilých výdajů projektu * zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny
Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ve výši 15 % celkových způsobilých
výdajů projektu DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ NA VYSOČINĚ 2014 –
školní ateliéry, ateliéry umělců a řemeslnické dílny a jejich představení veřejnosti
na Vysočině a v Dolním Rakousku, tj. max. do výše 67 500 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor
ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
termín: 27. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0390/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje Cenu Kraje
Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude
vybrána odbornou porotou v rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově
Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka
Krajské knihovny Vysočiny, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0391/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013
u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací,
o částku 120 199,15 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky poskytnuté
na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu
strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0392/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout
dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-05-2013-57, př. 3 * neposkytnout dotace v rámci
grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-05-2013-57, př. 4.

Usnesení 0394/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 10
Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2013-59, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea
Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0395/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Koncepci
památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013–2016 dle materiálu ZK-052013-60, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín: 17.
9. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0396/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 12
Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK05-2013-61, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové
organizace, termín: do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0397/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Dodatek č. 18
Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2013-62, př. 1 * Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova
pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2013-62, př. 2 * Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova pro seniory
Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052013-62, př. 3 * Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad
Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-62, př. 4 * Dodatek
č. 7 Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2013-62, př. 5 * Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Ústavu sociální
péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-62, př. 6.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké
Meziříčí, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Třebíč,
Koutkova-Kubešová, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory
Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro
seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, ředitel Domova pro
seniory Mitrov, příspěvkové organizace, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov,
příspěvkové organizace, termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0398/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 11
Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2013-63, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový, ředitelka Domova
důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0399/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 6
Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2013-64, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový, ředitelka Domova pro
seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0400/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým
organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout
dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši
519 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc
rodině a manželství, dle materiálu ZK-05-2013-87, př. 1, schvaluje vzorovou
smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2013-87, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0401/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis
účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle
materiálu ZK-05-2013-65, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-05-2013-65, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září
2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0402/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských
zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2013-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září
2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0403/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 15
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední
odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2013-67, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0404/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Dodatek č. 9
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava dle
materiálu ZK-05-2013-68, př. 1 * Dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu ZK-05-2013-68, př.
2 * Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle materiálu ZK05-2013-68, př. 3 * Dodatek č. 13 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední
škola obchodu a služeb Jihlava dle materiálu ZK-05-2013-68, př. 4 * Dodatek
č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč dle materiálu
ZK-05-2013-68, př. 5 * Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí dle materiálu ZK05-2013-68, př. 6 * Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší
odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř dle materiálu ZK-05-2013-68, př.
7 * Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Pelhřimov
dle materiálu ZK-05-2013-68, př. 8 * Dodatek č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu ZK-05-2013-68, př.
9, rozhoduje, že vlastní majetek příspěvkových organizací, o jejichž sloučení
rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0308/04/2013/ZK ze dne
25. 6. 2013, přechází dnem sloučení na příslušnou nástupnickou organizaci.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0405/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují
inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013,
organizacím vykonávajícím činnost mateřské nebo základní školy, uvedeným
v materiálu ZK-05-2013-69, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
30. září 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0406/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření, spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 – Splátky
půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 997 000 Kč
a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu ZK-05-201370.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0407/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Podpora implementace Etické
výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých
gymnázií v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení dle materiálu ZK-05-2013-71, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září
2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0408/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy
o zajištění účasti krajských výprav dle materiálu ZK-05-2013-72, př. 1, ZK-052013-72, př. 2, ZK-05-2013-72, př. 3, ZK-05-2013-72, př. 4, ZK-05-2013-72, př.
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5, ZK-05-2013-72, př. 6, ZK-05-2013-72, př. 7, ZK-05-2013-72, př. 8, ZK-052013-72, př. 9, ZK-05-2013-72, př. 10, ZK-05-2013-72, př. 11, ZK-05-2013-72,
př. 12, ZK-05-2013-72, př. 13.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0409/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná
činnost v celkové výši 50 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovství
dle tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2013-73, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0410/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná
činnost, v celkové výši 53 168 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích
dle tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2013-74, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0411/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
grantovou smlouvu dle materiálu ZK-05-2013-75, př. 1, pro zajištění financování
společného projektu Schools as learning institutions.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0412/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2014 Stanici Pavlov, o. p. s., IČ: 28771028,
na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2014 dle smlouvy
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2013-76, př. 2.
odpovědnost: OŽP, termín: do 15. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 2, zdrželo se 5.
Usnesení 0413/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o zabezpečení přípravy projektu Kraje Vysočina s názvem Trvalá ochrana
obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice–Třebíč dle materiálu ZK-052013-77, př. 1, a materiálu ZK-05-2013-77, př. 2, v rámci Operačního programu
Životní prostředí, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických
rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu s názvem Trvalá ochrana
obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice–Třebíč ve výši max. 1,1 mil. Kč
s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu v průběhu
realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než
proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0414/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2013-78, př.
1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0415/05/2013/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, 5, 6 a 7 dle materiálu ZK-05-2013-79, př. 1 *
neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu
kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 dle materiálu ZK05-2013-79, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0416/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci ve výši 1 000 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů, Jana
Masaryka 1662/16, Jihlava, IČ: 67008062, na pořádání Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Jihlava 2013 dle materiálu ZK-05-2013-88, př. 2,
schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo
kraje, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních
archiválií o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku

číslo 11/2013

ZPRAVODAJ

1 000 000 Kč dle materiálů ZK-05-2013-88, ZK-05-2013-88, př. 1, a ZK-052013-88, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 31. 10.
2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.
Usnesení 0417/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje úpravu
poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2013 dle materiálu
ZK-05-2013-80, př. 1, s tím, že objem prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2013
nebude navýšen.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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ČSL – Jiří Vondráček (HB), Jana Houšková (PE), ČSSD – Antonín Daněk (PE),
KSČM – Věra Buchtová (ZR), Ladislav Nováček (PE), Pro Vysočinu – Pavel
Hájek (PE), Zdeňka Marková (ZR), TOP09 a STAN – Ladislav Bárta (ZR),
Věra Bartůňková (TR) * Pavlu Kučerovou (PE, ČSSD) předsedkyní řídicího
výboru grantového programu Investujme v sociálních službách 2013 * garantem
grantového programu Investujme v sociálních službách 2013 odbor sociálních
věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 09. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0418/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Pitná voda 2013 dle materiálu ZK-05-2013-81, př. 1, jmenuje * řídicí
výbor grantového programu Pitná voda 2013 ve složení: ODS – Ivo Rohovský
(ZR), Jaromír Vodinský (HB), KDU-ČSL – Jaromír Kalina (JI), Jaroslav Poborský
(HB), ČSSD – Zdeněk Chlád (HB), KSČM – Jiří Vlach (JI), Ladislav Brož (PE),
Pro Vysočinu – Tomáš Kocour (PE), Karel Nedvědický (TR), TOP09 a STAN
– Luboš Rudišar (PE), Zdeněk Skoumal (TR) * Josefa Matějka (TR, ČSSD)
předsedou řídicího výboru grantového programu Pitná voda 2013 * garantem
grantového programu Pitná voda 2013 odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství a zástupce garanta Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina
Drápelu s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0420/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013 dle materiálu
ZK-05-2013-83, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Podporujeme
prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013 ve složení: ODS – Martina Bártová
(TR), Jiří Hormandl (PE), KDU-ČSL – Jan Kasal (PE), Petr Kesl (PE), ČSSD
– Jitka Průžová (ZR), KSČM – Věra Buchtová (ZR), Kamil Vejvoda (ZR), Pro
Vysočinu – Anna Machátová (TR), Eva Požárová (JI), TOP09 a STAN – Irini
Martakidisová (ZR), Jana Spekhorstová (TR) * Rudolfa Chloupka (JI, ČSSD)
předsedou řídicího výboru grantového programu Podporujeme prorodinnou
a seniorskou politiku obcí 2013 * garantem grantového programu Podporujeme
prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013 odbor sociálních věcí a zástupce
garanta Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Marka Homolku s právem
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0419/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Investujme v sociálních službách 2013 dle materiálu ZK-05-2013-82, př.
1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Investujme v sociálních službách
2013 ve složení: ODS – Michaela Čeřovská (JI), Věra Kovářová (PE), KDU-

Usnesení 0421/05/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zápis
o provedení kontroly Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2013.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K U LT U R N Í POZ VÁ N K Y 2 013
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 19,
Havlíčkův Brod
http://www.muzeumhb.cz
11. 10. – 1. 12. 2013 GUTGESINNT – knižní grafika, ilustrace
Luboše Drtiny
6. 12. 2013 – leden 2014 Hana Exnarová – keramické a skleněné
plastiky + obrazy
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
http://muzeum.ji.cz
10. 10. – 24. 11. 2013 Neživé poklady Země aneb Minerály
ze sbírky Jaroslava Havlíčka
28. 11. 2013 – 26. 1. 2014 Photographia Natura 2013
jubilejní X. ročník tradiční fotografické soutěže, tentokrát na téma
Přírodní poklady Českomoravské vrchoviny
28. 11. 2013 – 12. 1. 2014 Hračky ze staré půdy
výstava provázející světem hraček od časů
a pradědečků až po současnost

prababiček

Kavárna Muzeum, Masarykovo nám. 55, Jihlava
31. 10. – 8. 12. 2013 Kreativní management
prezentace oborů Reklamní tvorba a Management a podnikání
v reklamě SUPŠ Jihlava-Helenín

10. 12. 2013 – 19. 1. 2014 Podzimní sklizeň
fotografie studentů Střední umělecké školy grafické 2011–2013
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, nám. Zachariáše
z Hradce 1, Telč
25.12. – 31. 12. 2013 Půjdem spolu do Betléma....
vánoční prohlídka unikátního betlému manželů Vostrých
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť, Rooseweltova
462, Třešť
http://www.muzeumpe.cz
6.12. – 2. 2. 2014 Ve znamení anděla
představení výrobků držitelek značky Regionální produkt
Vysočina Hany Tomíškové, Jany Paškové a Hany Číhalové
12. 11. 2013 – 15. 2. 2014 Kvalita a láce zaručena!
výstava představí prostředí starých městských trhů s jejich
tradičními postavami a sortimentem
22. 12. 2013 Vánoce na radnici (9.00–17.00 hod.)
tradiční program na zlatou neděli připravovaný ve spolupráci
s dalšími subjekty města Pelhřimova, návštěvníci budou moci
po celý den zdarma navštívit výstavní prostory muzea a případně
zakoupit výrobky tradičních řemeslníků
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Muzeum řemesel Moravské Budějovice, pobočka Muzea
Vysočiny Třebíč
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8. 11. – 1. 12. 2013 Helenín
výstava studentských prací
místo konání: Masarykovo náměstí 24

19. – 26. 12. 2013 Podhorácké Vánoce v proměnách času
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo
nám. 18, Havlíčkův Brod
http://www.galeriehb.cz
18. 10. – 27. 11. 2013 Současná česká a rakouská ilustrační
tvorba
přehlídka současné české a rakouské ilustrační tvorby
představující konfrontaci prací celkem 18 ilustrátorů z pěti
sousedících regionů
29. 11. – 1. 12. 2013 Bohuslav Reynek
(otevřeno 29. 11. 15.30–17.00 hod.; 30. 11. – 1. 12. 9.00–12.00
a 13.00–17.00 hod.)
u příležitosti představení nové poštovní známky s autoportrétem
Bohuslava Reynka, která vychází v rámci edice osobnosti, bude
vystaven originál autoportrétu, jenž byl předlohou pro známku,
a další Reynkova díla ze sbírky galerie
5. 12. 2013 Peklo v galerii
(otevřeno 8.00–12.00 hod. pro školy a školky, 16.00–20.00 hod.
pro veřejnost)
tradiční předvánoční akce s výtvarnými dílnami
13. 12. 2013 – 2. 2. 2014 Kamil Lhoták
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo
nám. 1, Nové Město na Moravě
http://www.horackagalerie.cz
18. 11. – 6. 12. 2013 Čertoviny – zábavné dílny pro děti,
pohádky nejen o čertech
14.11. 2013 – 2. 2. 2014 Vysočina 2013
výtvarné práce členů Sdružení výtvarných umělců Vysočiny
a Klubu výtvarných umělců Horácka
7. 11. 2013 – 26. 1. 2014 Roman Podrázský – výběr z díla
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Jihlava
http://www.ogv.cz
19. 11. 2013 – 26. 1. 2014 KK3 – Klub konkretistů –
Interaktivita
výstava umělců zabývajících se geometrickou formou
místo konání: Komenského 10
15. 11. 2013 – 5. 1. 2014 Helena Krotká – Vizuální
transformace funerálního prostoru
místo konání: Alternativa, Komenského 10
8. 11. 2013 – 9. 2. 2014 Josef Bulant
výstava nepřehlédnutelné výtvarné osobnosti Jihlavy druhé
poloviny 20. století
místo konání: Masarykovo náměstí 24

6. 12. 2013 – 12. 1. 2014 Ateliér Denisy Krausové
výstava studentských prací
místo konání: Masarykovo náměstí 24
Ozvěny minulosti – doteky krásna
stálá expozice Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zaměřená
především na české umění 20. století
místo konání: Masarykovo náměstí 24
Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 87,
Havlíčkův Brod
http://www.kkvysociny.cz
18. 11. 2013 od 19.00 hod. (kavárna U Notáře)
Kolektivní čtení básníků z okruhu časopisu Partonyma
20. 11. 2013 od 14.00 hod. (Havlíčkovo náměstí)
Psaní poezie na chodník
20. 11. 2013 od 16.00 hod. (sál Staré radnice)
Muzikoterapie s Václavem Kořínkem
20. 11. 2013 od 19.00 hod. (sál Staré radnice)
Václav Kořínek
koncert Václava Kořínka, hudebníka hrajícího na různé rytmické,
strunné a dechové nástroje
21. 11. 2013 od 19.00 hod. (kavárna U Notáře)
Společné čtení básníků Josefa Pepsona Snětivého, Pavla
Josefoviče Hejátka a Milana Sochory
27. 11. 2013 od 19.00 hod. (kavárna U Notáře)
Autorské čtení začínajících básníků
28. 11. 2013 od 20.30 hod. (kavárna U Notáře)
LiStOVáNí.cz – Kábrtová Lidmila: Koho vypijou lišky
scénické čtení knihy Koho vypijou lišky za přítomnosti autorky
Lidmily Kábrtové
30. 11. 2013 od 9.00 do 13.00 hod. (Krajská knihovna Vysočiny)
Den pro dětskou knihu 2013
dopoledne plné kvízů, soutěží, her a také dobrodružná stezka
knihovnou, to vše pro děti a jejich rodiče
4. 12. 2013 od 19.00 hod. (sál Staré radnice)
Koncert Tomáše Kočka a orchestru
kapela Tomáš Kočko & orchestr se svojí world music inspirovanou
moravskou tradiční hudbou
11. 12. 2013 od 20.00 hod. (kavárna U Notáře)
LiStOVáNí.cz – Nick Cave: Smrt Zajdy Munroa
scénické čtení titulu Nicka Cavea Smrt Zajdy Munroa
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