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Nový kontrolní řád a změny 69 zákonů
Dne 7. dubna 2014 byl ve Sbírce zákonů v částce
24 vyhlášen pod číslem 64/2014 Sb. zákon, kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
kontrolního řádu. Datum účinnosti tohoto
takzvaného změnového zákona bylo stanoveno
od 1. května 2014.
Podle důvodové zprávy je základním cílem
změnového zákona eliminace ustanovení
upravujících kontrolní postupy speciálním
způsobem v různých zákonech s tím, že tato
ustanovení budou nahrazena aplikací ustanovení
nového kontrolního řádu, a tedy zákona
č. 255/2012 Sb., účinného od 1. ledna 2014.
Kontrolní řád se tedy jako obecný procesní předpis
bude používat i bez výslovného odkazu na něj
v jednotlivých právních předpisech upravujících
kontrolní činnost v oblasti veřejné správy.
Změnový zákon zahrnuje novely 69 zákonů.
V části třicáté první jsou například změněna
ustanovení zákona o obcích týkající se kontrol
výkonu samostatné a přenesené působnosti
svěřené orgánům obcí. V části padesáté se ruší
nebo mění několik paragrafů zákona o finanční
kontrole ve veřejné správě s ohledem na jejich
duplicitu s ustanoveními nového kontrolního
řádu. Jedná se především o zahájení a ukončení
veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě,
přizvané osoby a pokuty.
V části padesáté šesté je upravena řada
ustanovení zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, z nichž některá
se zcela zrušila z důvodu duplicity s novým
kontrolním řádem a jiná ustanovení jsou dílčím

způsobem odchylná od obecného procesního
předpisu. V této souvislosti je potřeba upozornit na
to, že místo dosavadních ustanovení o pořádkových
pokutách byla nově v souladu s kontrolním řádem
zařazena do zákona o přezkoumávání hospodaření
právní úprava správních deliktů, které spočívají
v nedodržování některých spíše administrativních
povinností stanovených zákonem o přezkoumávání
hospodaření. Jedná se například o správní delikt
obce spočívající v nepřijetí opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření nebo neinformování
krajského úřadu o těchto opatřeních. Správní
delikty se týkají rovněž obcí, jejichž hospodaření
přezkoumává auditor (nikoliv krajský úřad); těm se
navíc ukládá pokuta i v případě, že do 15 dnů ode
dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření auditorem v zastupitelstvu obce
nepředají její stejnopis krajskému úřadu. Pokuta
za jednotlivý správní delikt může dosáhnout výše
až 50 000 Kč.
K novému kontrolnímu řádu vydalo v roce 2013
Ministerstvo vnitra Metodické doporučení
k činnosti územních samosprávných celků
č. 10 včetně jeho doplňku s dotazy a odpověďmi
a vzory různých písemností. Tento metodický
materiál je k dispozici na internetových stránkách
Kraje Vysočina v sekci Krajský úřad > Dokumenty
odborů krajského úřadu > Odbor kontroly.
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 Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701
e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Příjem žádostí na kanalizace, ČOV a vodovody
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR
takzvanou fázovací výzvu pro podávání žádostí
o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu
Životní prostředí (dále jen OPŽP) v Prioritní ose 1,
která je určena pro projekty snižující znečištění vody
z komunálních zdrojů a zlepšující jakost pitné vody.
Žádosti o podporu v LXI. výzvě se přijímají od
24. března do 30. května 2014. Alokace (maximální
celková dotace z prostředků EU) na schválené
projekty je vyhlášena ve výši 4 mld. Kč z prostředků
OPŽP 2007–2013. Výzva se vztahuje na individuální
vodohospodářské projekty s celkovými náklady nad
5 milionů euro ve vysokém stupni připravenosti, kdy
podmínky výzvy umožňují takzvaně rozfázovat
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projekt, a tedy rozdělit fyzickou realizaci projektu
včetně financování do dvou fází. První fáze projektu
bude realizována v současně dobíhajícím OPŽP
2007–2013 a druhá fáze v novém OPŽP pro období
2014–2020. Například v první fázi projektu může
být postavena čistírna odpadních vod a ve druhé fázi
potom kanalizace, která bude připojena na tuto ČOV.
Veškeré informace jsou zveřejněny na webových
stránkách www.opzp.cz.
 Radek Zvolánek, odbor životního prostředí
a zemědělství
telefon: 564 602 363
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
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Další část Jihlavské nemocnice oblékne nový kabát
V těchto dnech začínají práce na fasádě Diagnostického pavilonu,
který je jednou ze souboru budov v areálu Nemocnice Jihlava.
V budově diagnostického pavilonu je umístěno oddělení
mikrobiologie, hematologie, biochemie, RTG a další lékařská
pracoviště, dále telefonní ústředna, trafostanice, náhradní zdroj atd.
Výstavba budovy byla dokončena v roce 1979.
Většina stávající fasády objektu je tvořena obvodovými železobetonovými prefabrikovanými panely s vnější povrchovou úpravou
škrábaným břizolitem světle šedé barvy. Okenní otvory jsou osazeny
zdvojenými kovovými okny, zdvojenými dřevěnými okny, případně
zdvojenými dřevěnými okny v kombinaci s hliníkovými profily.
Některá okna musela být v minulosti místy nahrazena novodobými
plastovými okny. Stavební otvory jsou vyplněny prosklenými
kovovými stěnami s dveřmi, případně sklobetonem. Plocha střechy
také prošla několika opravami a je stejně jako některé okenní výplně
na hranici své životnosti.
Kraj Vysočina jako majitel objektu a jako zřizovatel nemocnice
zajišťuje postupně opravu jednotlivých budov tohoto areálu.

Součástí nutné rekonstrukce je komplexní zateplení objektu
Diagnostického pavilonu. Stavební práce se bude týkat zateplení
obvodových konstrukcí, stropů a podlah a výměna otvorových
výplní. Na zateplení se podařilo získat dotaci z Operačního programu
Životní prostředí, oblast podpory Realizace úspor energie a využití
odpadního tepla, ve výši 8 640 000 Kč. Dotace pokryje více než
50 % celkových nákladů, které je nutno v rámci této plánované
opravy investovat.
Realizací navržených stavebních úprav dojde ke snížení energetické
náročnosti budovy, což ve svém důsledku přinese snížení negativního
vlivu na životní prostředí (snížení emisí do ovzduší) a ke snížení
nákladů na vytápění v dalších letech.
 Milan Křížek, odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 527
e-mail: krizek.m@kr-vysocina.cz

Výsledky měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina v rámci
projektu ISKOV – těkavé organické látky
VOC (Volatile Organic Compounds, dále jen „VOC“) je anglická
zkratka pro skupinu těkavých organických sloučenin. Jsou to
sloučeniny schopné tvořit fotochemické oxidanty reakcí s oxidy
dusíku, a to za přítomnosti slunečního záření. Jejich častými zdroji
jsou barvy, laky, rozpouštědla a lepidla. VOC zatěžují životní
prostředí a mohou poškodit lidské zdraví, například formou akutní
otravy. Kategorie VOC zahrnuje stovky různých sloučenin. V rámci
kampaně byly měřeny nejčastěji se vyskytující znečišťující látky,
z nichž pouze benzen má stanoven imisní limit. Hlavním zdrojem
emisí benzenu jsou mobilní zdroje, které představují cca 85 %
celkových antropogenních emisí aromatických uhlovodíků. Největší
znečištění ovzduší benzenem se vyskytuje v oblastech s vysokou
hustotou obyvatelstva, a tedy s vysokým dopravním zatížením.
Dalšími zdroji je vytápění domácností, použití rozpouštědel,
chemický průmysl a ropné rafinerie. Významným zdrojem emisí jsou
ztráty vypařováním při manipulaci, skladování a distribuci benzinů.
Měření VOC bylo prováděno formou odběrů vzorků s četností čtyři
vzorky za rok na dvanácti lokalitách. Zjištěné údaje byly porovnány
s imisním limitem stanoveným pro benzen ve výši 5 μg.m-3 pro
průměrnou roční koncentraci. Porovnání bylo prováděno pouze
orientačně, protože naměřené hodnoty nelze porovnávat s limitem,
vztaženým na celý kalendářní rok. Naměřené koncentrace

byly nízké, často pod mezí detekce, a hodnotu imisního limitu
nepřekračovaly na žádné ze sledovaných lokalit.
První rok měření sloužil k zorientování mezi lokalitami, kde by se
mohl vyskytnout problém. Pokud měření potvrdí nízké hodnoty
i v dalším roce, odborníci doporučují měření VOC v následujícím
období omezit či úplně zastavit a věnovat se více problematickým
polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (PAH).
Měření provádí na základě zadání Kraje Vysočina konsorcium
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia, s. r. o.,
Praha. Měřicí kampaně jsou naplánovány tak, aby reprezentovaly
topnou a netopnou sezonu, a každá lokalita má své specifické poslání
zaměřené buď na dopravu, lokální topeniště, nebo průmyslovou
zónu.
Kraj Vysočina má k dispozici první dokument hodnoticí výsledky
měření kvality ovzduší. Zpráva z ročního měření probíhajícího na
24 lokalitách Kraje Vysočina je zveřejněna na webových stránkách
www.ovzdusivysocina.cz.
 Rostislav Habán,
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 514
e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz
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ZATEPLENÍ OBJEKTŮ – RADONOVÉ NEBEZPEČÍ
Provedli jste zateplení objektu
a vyměnili stará okna za
nová těsnější? Změnili jste
způsob vytápění z lokálního
na ústřední? Tím se dle zjištění
Státního ústavu radiační ochrany
v objektu koncentrace radonu
průměrně zvyšuje o 60 %,
a ten se tak stává nebezpečným
osobám v něm dlouhodobě
pobývajícím.
Například v roce 2013 byla
v našem kraji v době hlavních
prázdnin realizována protiradonová opatření v ZŠ a MŠ
Horní Dubenky v okrese Jihlava
a ZŠ a MŠ Křoví v okrese Žďár
nad Sázavou situovaných na
vysokém radonovém riziku,
které zahrnuje 70 % území
Kraje Vysočina, u kterých se

v letech 1992–1997 při prvním
monitoringu radonu pohybovala
koncentrace radonu na úrovni
300 Bq/m 3. V roce 2012 po
výměně oken a zateplení bylo
naměřeno 700–730 Bq/m 3 .
Jedná se tedy o 100% nárůst
koncentrace radonu. Po realizaci
protiradonových opatřeních byly
v ZŠ a MŠ Horní Dubenky
výsledné hodnoty koncentrace
radonu max. 214 Bq/m3 a v ZŠ
a MŠ Křoví 233 Bq/m3. Jedná
se o 70% snížení původní
koncentrace radonu až na
polovinu směrné hodnoty, která
činí 400 Bq/m3.
U bytových objektů je tomu
obdobně.
Státní dotace na tyto objekty
a objekty veřejného zájmu,

poskytovaná za legislativních
podmínek, činí až 1,5 mil. Kč/
objekt u RD a 150 tis. Kč/byt
a pokryje náklady na projekt,
realizaci a kontrolní měření
po realizaci protiradonových
opatření. Jediné, co hradí
vlastník objektu, je podlahová
krytina, přičemž se nemusí vždy
jednat o výměnu podlah.
Vzhledem ke složení horninového podloží území našeho
kraje lze předpokládat výskyt značného počtu objektů
s nadměrnou koncentrací radonu.
Proto v zájmu snížení tohoto
nebezpečí doporučujeme se
přihlásit k výzvě Státního ústavu
radiační ochrany na bezplatný,
korespondenčním způsobem
realizovaný monitoring radonu

pomocí detektorů RAMARN.
Jejich distribuci zabezpečuje
Státní ústav radiační ochrany,
v. v. i. Hradec Králové (SÚRO),
tel. 498 652 713. Monitoring
radonu se týká rodinných
a bytových domů, MŠ, škol
a dalších objektů veřejného
zájmu (DD, DPS).
Pro zájemce jsou k dispozici
následující kontakty:
www.suro.cz, www.kr-vysocina.cz
> Životní prostředí > Radon
 Jaroslav Šmejkal,
odbor životního prostředí
a zemědělství
tel.: 564 602 520
e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Kontrolní řád – změnový zákon
V částce 24/2014 Sbírky zákonů vydané dne 7. 4. 2014 byl
pod č. 64 publikován zákon, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím kontrolního řádu.
Návrh zákona kompiluje původně samostatně předkládané
návrhy změnových zákonů jednotlivých ministerstev, jejichž
projednávání bylo v důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny
ukončeno. Ve vláštních zákonech se zpravidla odstraňují odkazy
na subsidiární použití kontrolního řádu, neboť kontrolní řád jako
obecný procesní předpis se použije i bez výslovného odkazu
ve zvláštním právním předpise.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2014.
Archivnictví a spisová služba
V částce 23/2014 Sbírky zákonů vydané dne 7. 4. 2014 byl pod
č. 56 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Cílem novely zákona je přizpůsobit právní úpravu novému
kontrolnímu řádu. Současně novela zákona reaguje na aktuální
problémy týkající se komerčních spisoven.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Veřejné zdravotní pojištění
V částce 23/2014 Sbírky zákonů vydané dne 7. 4. 2014 byl pod
č. 60 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Cílem novely zákona je implementovat směrnici č. 2011/24/EU
týkající se náhrad za čerpané zdravotní služby v jiných členských

státech EU, vnitrostátního kontaktního místa poskytujícího
informace v oblasti čerpání zdravotních služeb v členských
státech EU a správních postupů upravujících pravidla pro čerpání
zdravotních služeb v jiných členských státech EU.
Zákon nabývá účinnosti dnem 22. 4. 2014 (část 1. 1. 2015).
Obaly
V částce 23/2014 Sbírky zákonů vydané dne 7. 4. 2014 byl pod
č. 62 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb.,
o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona implementuje směrnici Komise 2013/2/EU ze dne
7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského
parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech,
která v souladu s požadavkem vyšší právní jistoty a harmonizace
výkladu pojmu obal rozšiřuje názorné příklady konkrétních
výrobků, které jsou nebo nejsou obaly ve smyslu článku 3 této
směrnice, a to za účelem vytvoření rovných podmínek na vnitřním
trhu.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Vodovody a kanalizace
V částce 20/2014 Sbírky zákonů vydané dne 28. 3. 2014 byla pod
č. 48 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2014 (část 1. 9. 2014, část
1. 9. 2015, část 1. 1. 2016).
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Plány povodí
V částce 20/2014 Sbírky zákonů vydané dne 28. 3. 2014 byla pod
č. 49 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011
Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2014.
Návykové látky
V částce 17/2014 Sbírky zákonů vydané dne 18. 3. 2014 bylo pod
č. 41 publikováno nařízení vlády o stanovení jiných návykových

látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním
vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou
látkou.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 2. 4. 2014.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
Zpřísnění výkupu odpadů od fyzických osob
Senát Parlamentu České republiky
dne 19. 3. 2014 schválil návrh
senátního návrhu zákona senátora
Ja roslava Zema na a d alších
senátorů, kterým se mění zákon č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně
n ě k t e r ýc h d a l š í c h z á k o n ů ,
ve znění pozdějších předpisů.
Cílem senátního návrhu zákona je
prevence trestné činnosti spojené
s výkupem odpadů (zejm. krádeže
kovových předmětů).
Zařízení k využívání, odstraňování,
sběru nebo výkupu odpadů lze
provozovat pouze na základě
rozhodnutí krajského úřadu, kterým
je udělen souhlas k provozování
tohoto zařízení a s jeho provozním
řádem.
Požadavek na posouzení žádosti
o udělení souhlasu s výkonem
činnosti je povětšinou plněn velmi
formálně. Celkové zhodnocení
se často omezuje jen na pouhé
konstatování, že bylo zkoumáno,
nakolik žadatel dostál sv ý m

povinnostem vyplývajícím z uvedených předpisů.
Dlouholeté zkušenosti přitom
dokazují, že výkup odpadů je
úzce spojen s trestnou činností
řady osob, jež se na v ýkupu
podílejí. Osoby, které předávají
kovové odpady, se nezřídka při
získávání kovových předmětů
dopouštějí mnoha trestných činů,
například krádeže, poškození cizí
věci, ohrožení provozu obecně
prospěšného zařízení.
Platná právní úprava obsažená
v zákoně o odpadech stanovuje
pravidla pro výkup kovových
odpa dů , k ter á mají za mez it
páchání trestné činnosti, například
identifikovat odebírané nebo
vykupované odpady a osoby, od
kterých byly vykoupeny věci jako
odpady, zákaz odebírat určité druhy
odpadů od fyzických osob, zákaz
poskytovat za určité druhy odpadů
úplatu v hotovosti apod. Praxe
však ukázala, že tato právní úprava

upravující zásady výkupu kovových
odpadů je nedostatečná z hlediska
ochrany proti krádežím veřejně
prospěšných zařízení a poškozování
kovových předmětů.
Odpady, jež provozovatel zařízení
ke sběru nebo výkupu odpadů
nesmí vykupovat od fyzických
osob, a odpady, za jejichž výkup
nebo odběr nesmí poskytovat úplatu
v hotovosti, jsou vymezeny v § 8
odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o p o d r ob no st e ch n a k lá d á n í
s odpady.
Senát ní novela zákona proto
zpřísňuje sankce pro provozovatele
zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů v případě, že v jeho zařízení
bude porušen zákaz výkupu odpadů
stanovených prováděcím právním
předpisem od fyzických osob,
a to v podobě zrušení vydaného
povolení k provozování činnosti.
Nově tedy bude stačit jednorázové
porušení, nikoliv opakování jako
ve stávajícím znění zákona.

Původní návrh senátora Jaroslava
Zemana a dalších senátorů počítal
s tím, že by obec mohla obecně
závaznou vyhláškou stanovit, že
zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů mohou být provozována
pouze na místech a v čase touto
vyhláškou stanovených, nebo určit,
na kterých místech a v jakém čase
je v obci provozování zařízení ke
sběru či výkupu zakázáno, nebo
úplně zakázat provozování zařízení
ke sběru nebo výkupu. Tento návrh
však nebyl schválen.
V době tisku tohoto vydání Zpravodaje byl návrh zákona předložen
Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky, rozeslán poslancům jako poslanecký tisk č. 153
a zaslán vládě k vyjádření stanoviska.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

K X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014 se opět hlásí i muzea a galerie z Vysočiny
Druhá polovina května a začátek června patří již tradičně Festivalu
muzejních nocí. Letošní ročník nebude výjimkou a v termínu od
16. května do 14. června 2014, kdy festival v České republice oficiálně
probíhá, se k němu opět připojí muzea, galerie a spolu s nimi i další
kulturní instituce napříč celou republikou.
Na Národní zahájení festivalu, jež se každý rok uskutečňuje
ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky,
se příznivci muzejních nocí letos mohou těšit ve Zlíně (16. 5.).
Závěrečná, a tedy poslední muzejní noc roku 2014 se uskuteční již
tradičně v Praze (14. 6.). V době mezitím otevřou ve vybraných
termínech své brány desítky muzeí a galerií ve všech krajích, aby
kromě prohlídek svých stálých expozic a aktuálních výstav nabídly
široké veřejnosti také řadu doprovodných kulturních programů.
Zajímavé a nevšední zážitky opět čekají návštěvníky muzejních či
galerijních nocí i na Vysočině. Svou účast na festivalu potvrdily

všechna muzea a galerie zřizované Krajem Vysočina na úseku
kultury, ale i některá muzea městská, například Městské muzeum
Chotěboř, Městské muzeum v Kamenici nad Lipou a další.
Přehledný seznam přihlášených muzeí a galerií včetně termínu
a informace o připravovaném programu je uveden na webových
stránkách www.muzejninoc.cz.
Festival muzejních nocí 2014 pořádá Asociace muzeí a galerií České
republiky s podporou Ministerstva kultury ČR.
Festival muzejních nocí navazuje na Mezinárodní den muzeí, který
od roku 1977 každoročně připadá na 18. května.
 Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 382
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
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Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2014 konaného dne 1. 4. 2014
Usnesení 0079/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0080/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje volí Ing. Janu
Fischerovou, Csc., a Marka Nevorala ověřovateli zápisu ze zasedání
zastupitelstva kraje č. 2/2014.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0081/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0082/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0083/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 do
rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-02-201404, př. 1, rozhoduje * poskytnout dar Krajskému ředitelství policie
kraje Vysočina ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2014-04,
př. 2 * poskytnout dar FC Vysočina, a. s., ve výši 2 000 000 Kč dle
materiálu ZK-02-1014-04, př. 3 * poskytnout dotaci ve výši 500 000
Kč Diecézní charitě Brno pro oblastní charitu Třebíč dle materiálu
ZK-02-2014-04, př. 4.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana,
odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí, termín:
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0084/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje volí pana Mgr.
Bc. Jana Štefáčka do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci
Králové.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH, termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0085/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce
2014 dle materiálu ZK-02-2014-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0086/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na
realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje
Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-02-2014-07, př. 1,
rozhoduje * poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana
a IZS, § 5399 ‒ Ostatní záležitosti veřejného pořádku, na realizaci

projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na
rok 2014 dle materiálu ZK-02-2014-07, př. 2, na základě vzorové
smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2014-07, př. 5
* neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na
realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje
Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-02-2014-07, př. 3, zamítá
žádost obce o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci
Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle
materiálu ZK-02-2014-07, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0087/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
* Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů
ČMS ‒ Kraj Vysočina ‒ příspěvek na soutěže, propagaci požární
ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2014 dle materiálu
ZK-02-2014-09, př. 1 * Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost
jednotek požární ochrany obcí v roce 2014 dle materiálu ZK-022014-09, př. 2, rozhoduje * poskytnout z kapitoly Požární ochrana
a IZS, § 5512 ‒ Požární ochrana ‒ dobrovolná část * neinvestiční
dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení
hasičů ČMS ‒ Kraj Vysočina, IČ 86553216, ve výši 1 700 000 Kč
dle materiálu ZK-02-2014-09, př. 3 * neinvestiční dotace obcím
v celkové výši 4 233 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti
jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného
pokrytí Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2014-09, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0088/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje uděluje cenu Kraje
Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu
ZK-02-2014-10, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0089/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 ‒ Mezinárodní
spolupráce (jinde nezařazená), dobročinnému fondu ViZa dle
materiálu ZK-02-2014-11, př. 5.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor,
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0090/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu ZK-02-2014-12, př. 2, schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo
kraje, § 3636 ‒ Územní rozvoj, o částku 200 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 ‒ Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje,
o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: ředitel, OSH, OE, termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0091/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-02-2014-13, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 10. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0092/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-02-2014-14, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 10. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0093/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2014-15, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského centra
Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 1. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0094/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad
Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-16, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského domova
Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, termín: 1. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0095/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o ručení dle materiálu ZK-02-2014-17, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka
Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, termín: 1. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0096/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části
rozpočtu kraje u položky 2451 ‒ Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací v celkové výši 56 540 834,53 Kč,
a to od * Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
o částku 2 449 134,53 Kč, splátku půjčky poskytnutou na financování investičního vybavení zdravotnickou technikou urgentního
příjmu * Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku
33 35 000 Kč, splátku půjčky poskytnutou na financování
investičního a neinvestičního vybavení zdravotnickou technikou
a inventářem Pavilon urgentní a intenzivní péče * Nemocnice Třebíč,
příspěvkové organizace, o částku 15 000 000 Kč, splátku půjčky
poskytnutou na řešení mimořádné situace nemocnice ‒ úhradu
závazků po lhůtě splatnosti * Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvkové organizace, o částku 5 156 700 Kč, splátku půjčky
poskytnutou na pořízení přístrojového vybavení * při současném
zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522
‒ Ostatní nemocnice, položka 5901 ‒ Nespecifikované rezervy,
o částku 56 540 834,53 Kč * rozpočtové opatření v rámci výdajové
části rozpočtu kraje ‒ kapitoly Zdravotnictví a § 3522 ‒ Ostatní
nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 ‒ Neinvestiční
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku
100 000 000 Kč, z toho * 15 000 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův
Brod, příspěvkovou organizaci * 38 500 000 Kč pro Nemocnici
Jihlava, příspěvkovou organizaci * 9 000 000 Kč pro Nemocnici
Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci * 10 000 000 Kč
pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci * 27 500 000 Kč
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pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci * při současném
snížení položky 5901 ‒ Nespecifikované rezervy ve stejné výši
100 000 000 Kč * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz
pro * Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši
15 000 000 Kč * Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
ve výši 38 500 000 Kč * Nemocnici Nové Město na Moravě,
příspěvkovou organizaci, ve výši 9 000 000 Kč * Nemocnici
Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 10 000 000 Kč
* Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 27 500 000 Kč
* za účelem úhrady závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči
dodavatelům.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé
nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0097/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvy o zápůjčce ke krytí způsobilých a nezpůsobilých
výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení
Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové
organizace, dle materiálů ZK-02-2014-19, př. 6, a ZK-02-201419, př. 7, schvaluje * převod finančních prostředků ve výši
12 353 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na
kapitolu Zdravotnictví, § 3522 ‒ Ostatní nemocnice, za účelem
poskytnutí zápůjčky ve výši 12 353 000 Kč s určením pro
Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na
předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového
vybavení Iktového centra * rozpočtové opatření v rámci kapitoly
Zdravotnictví a § 3522 ‒ Ostatní nemocnice spočívající ve snížení
položky 5901 ‒ Nespecifikované rezervy o částku 34 500 Kč při
současném zvýšení položky 5336 ‒ Neinvestiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím o stejnou částku 34 500 Kč * rozpočtové
opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 ‒ Ostatní
nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 ‒ Nespecifikované
rezervy o částku 1 713 470 Kč při současném zvýšení položky
6351 ‒ Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
o stejnou částku 1 713 470 Kč * zvýšení závazného ukazatele
Příspěvek na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě,
příspěvkovou organizaci, o částku 34 500 Kč s určením na zajištění
povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci neinvestičních
výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení
Iktového centra * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace
o 1 713 470 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové
organizace, s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele
ve výši 15 % v rámci investičních výdajů projektu Modernizace
a obnova přístrojového vybavení Iktového centra.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace,
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0098/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-20, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0099/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období
leden‒prosinec 2013 dle materiálu ZK-02-2014-21, př. 1.
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odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. dubna 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0100/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve * zvýšení příjmové části rozpočtu
Kraje Vysočina u § 6409 ‒ Ostatní činnosti jinde nezařazené,
a položky 2229 ‒ Ostatní přijaté vratky transferů, o částku
23 250 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu
u kapitoly Doprava, § 2212 ‒ Silnice, a položky 5331 ‒ Neinvestiční
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013,
o stejnou částku 23 250 000 Kč s určením pro Krajskou správu
a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na údržbu silnic
v roce 2014 * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz
u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
o částku 23 250 000 Kč s určením na údržbu silnic v roce 2014.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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uvedených v materiálu ZK-02-2014-29, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0107/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu dle materiálu ZK-02-2014-30, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín:
30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0108/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
schválit odůvodnění veřejné zakázky II/347 Světlá n. S. ‒ D1,
2. stavba ‒ úsek č. 1, v rozsahu materiálu ZK-02-2014-31, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0101/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a Městem Chotěboř dle materiálu ZK-02-2014-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0109/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* zrušit usnesení č. 0030/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014 * uzavřít
smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina,
Městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle
materiálu ZK-02-2014-32, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0102/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a Městem Třebíč dle materiálu ZK-02-2014-24, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0110/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a obcí Cidlina dle materiálu ZK-02-2014-33, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0103/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi
Krajem Vysočina a Městem Velké Meziříčí dle materiálu ZK-022014-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0111/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním
městem Jihlava dle materiálu ZK-02-2014-28, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Usnesení 0104/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
schválit odůvodnění veřejné zakázky II/602 hr. kraje ‒ Pelhřimov,
4. stavba ‒ úsek č. 1 v rozsahu materiálu ZK-02-2014-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0105/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
schválit odůvodnění veřejné zakázky II/360 ul. Rafaelova
‒ Pocoucov v rozsahu materiálu ZK-02-2014-27, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0106/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212
‒ Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 ‒ Investiční transfery
zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 011 000 Kč
(ÚZ 0013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny,
příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí
zahrnutých v příloze D2 ‒ Investice v dopravě o částku 9 011 000 Kč
(položka 6121 ‒ Budovy a stavby) dle materiálu ZK-02-2014-29,
př. 1 * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku
9 011 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě

Usnesení 0112/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem díl „a“ o výměře 16 m2 a díl „b“ o výměře 32 m2
vzniklé dle geometrického plánu č. 115-321/2013 z pozemku par.
č. 1092/4 v k. ú. a obci Studnice z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Obce Studnice, schvaluje dodatek č. 1095 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0113/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0114/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0115/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 780/5 o výměře 152 m2 oddělený
geometrickým plánem č. 104-309/2013 z pozemku par. par. č. 780/3
v k. ú. Čenkov u Třešti a obci Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Města Třešť, schvaluje dodatek č. 1098 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2014-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0116/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 315-3647/2013
pro k. ú. Kouty u Třebíče a obec Kouty uvedené v materiálu
ZK-02-2014-38, př. 1, tab. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Obce Kouty * nabýt darem nově oddělené pozemky
dle GP č. 315-3647/2013 pro k. ú. Kouty u Třebíče a obci Kouty
uvedené v materiálu ZK-02-2014-38, př. 1, tab. 2, z vlastnictví
Obce Kouty do vlastnictví Kraje Vysočina * schvaluje * dodatek
č. 1099 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-38, př. 2 *
dodatek č. 1100 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-38,
př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0117/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-022014-39, př. 1, v k. ú. Hodov od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy a na základě dohody
smluvních stran uhradit vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí
ve výši 4 % z kupní ceny * schvaluje dodatek č. 1101 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2014-39, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0118/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1093/90 ‒ ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 75 m2 oddělený dle GPL č. 277-3786/2013 z pozemku par.
č. 1093/1 v k. ú. Nová Ves u Třebíče, obec Nová Ves, z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Nová Ves, schvaluje dodatek
č. 1102 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0119/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na § 58
odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním
mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní
údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0120/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2014-42, př. 1,
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v k. ú. Okřešice u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
Obce Okřešice * nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-02-2014-42, př. 2, v k. ú. Okřešice u Třebíče z vlastnictví
Obce Okřešice do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek
č. 1104 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-42, př. 3 *
dodatek č. 1105 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-42,
př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0121/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0122/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0100/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 tak, že
materiál ZK-02-2010-31, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-022014-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0123/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0341/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 tak, že
materiál ZK-05-2008-54, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-022014-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0124/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0125/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0126/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina
na straně budoucího dárce a Městem Jemnice na straně budoucího
obdarovaného, ve které se smluvní strany zaváží uzavřít darovací
smlouvu na převod silnice III/41014 včetně součástí a příslušenství
a pozemku par. č. 1301/1 ‒ ost. plocha, silnice, o výměře 13 249 m2
v k. ú. Louka u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
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Města Jemnice, a to po provedení oprav v rozsahu vyrovnávky ACO
+ obrusná vrstva ACO tl. 150 mm, v obnově odvodnění a opravě
propustku na náklady budoucího dárce a po vydání správního
rozhodnutí o vyřazení silnice III/41014 ze silniční sítě.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0127/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Městysem Křižanov se sídlem Benešovo náměstí 12,
594 51 Křižanov, IČ: 00294616, na straně budoucího prodávajícího
a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže,
že budoucímu kupujícímu prodá pozemky par. č. 1672/14 ‒ ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 715 m2, par. č. 1672/15 ‒ ost. plocha,
jiná plocha, o výměře 747 m2 a par. č. 1672/16 ‒ ost. plocha, jiná
plocha, o výměře 713 m2, vše v k. ú. a obci Křižanov za kupní cenu
550 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto
kupní cenu koupit.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0133/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0128/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a Obcí
Herálec na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí
darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 1019/4 a par.
č. 1033/1 v k. ú. Český Herálec, obec Herálec, zastavěných chodníkem, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Herálec.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0129/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 938/7 ‒ ost. plocha, silnice, o výměře
154 m2 oddělený GP č. 165-31/2013 z pozemku par. č. 938/1 v k. ú.
Kozlov u Křižanova, obec Kozlov, z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví Obce Kozlov, schvaluje dodatek č. 1111 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0130/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0131/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0132/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

Usnesení 0134/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2014-56, př. 1,
z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0135/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem
Vysočina na straně budoucího dárce a Obcí Velký Beranov na
straně budoucího obdarovaného, ve které se smluvní strany zaváží
uzavřít darovací smlouvu na převod silnice III/3531 včetně součástí
a příslušenství a pozemku par. č. 1446/2 ‒ ostatní plocha, silnice,
o výměře 5 362 m2 v k. ú. a obci Velký Beranov z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Obce Velký Beranov, a to po předchozím
provedení nové povrchové úpravy silnice na náklady budoucího
dárce a po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/3531
ze silniční sítě.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0136/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 2600/7 ‒ ostatní plocha, silnice,
o výměře 20 191 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví Města
Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek
č. 1119 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-58, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0137/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. dubna 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0138/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 08 Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-60, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0139/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 07 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad
Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-61, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0140/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0141/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí
v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina
v rozsahu dle materiálu ZK-02-2014-63, př. 1, za dohodnutou kupní
cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0142/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0143/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
odůvodnění veřejných zakázek * Transformace ÚSPMP Těchobuz
II. – Pelhřimov * Transformace ÚSPMP Těchobuz II. – Humpolec
* Transformace ÚSPMP Těchobuz II. ‒ Horní Cerekev * Transformace ÚSPMP Těchobuz III. ‒ Starý Pelhřimov a Nový Rychnov
* Transformace ÚSPMP Těchobuz III. ‒ Počátky dle materiálu
ZK-02-2014-65, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0144/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0145/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí
v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina
v rozsahu dle materiálu ZK-02-2014-67, př. 1, za dohodnutou kupní
cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0146/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
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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. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0147/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2014-69, př. 1,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Náměšť nad
Oslavou * nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2014-69,
př. 2, z vlastnictví Města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1121 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2014-69, př. 3 * dodatek č. 1122 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2014-69, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0148/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky oddělené GP č. 1376-165/2010 z pozemků
ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2014-70, př. 1,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Přibyslav *
nabýt darem pozemky oddělené GP č. 1376-165/2010 z pozemků
ve vlastnictví Města Přibyslav dle materiálu ZK-02-2014-70,
př. 2, z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje * dodatek č. 1123 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2014-70, př. 3 * dodatek č. 1124 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2014-70, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0149/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
převést darem pozemky par. č. 6158 ‒ ost. plocha, zeleň, o výměře
349 m2 dle GP 3594-154/2013 a par. č. 6163/2 ‒ ost. plocha, zeleň,
o výměře 51 m2 vzniklý dle GP 3594-154/2013 z dílu „i“ o výměře
12 m2 a dílu „h“ o výměře 39 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou * nabýt
darem pozemek par. č. 6157/2 ‒ ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 331 m2 vzniklý dle GP 3594-145/2013 z dílů „d“ +
„e“ o výměře 43 m2 a „c“ o výměře 288 m2 v k. ú. Město Žďár
z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje * dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou dle
materiálu ZK-02-2014-71, př. 1 * dodatek č. 10 Zřizovací listiny
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár
nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2014-71, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0150/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem nově utvořený pozemek par. č. 941/3 ‒ ostatní plocha,
silnice o výměře 153 m2, který vznikl oddělením z pozemku par.
č. 941/2 ‒ díl „a“ o výměře 128 m2 a pozemku par. č. 954/3 ‒ díl „b“
o výměře 25 m2, vše v k. ú. Nová Ves u Heřmanova, dle GP č. 14896/2013 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Nová
Ves, schvaluje dodatek č. 1125 Zřizovací listiny Krajské správy
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a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2014-114, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0151/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: OSH, termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0152/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nevyhovět návrhu oprávněného investora, provozovatele veřejné
technické infrastruktury, ČEPS, a. s., na aktualizaci Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0153/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvy o zápůjčce s partnery a ve výši uvedené v materiálu
ZK-02-2014-74, př. 1, dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-022014-74, př. 2.
odpovědnost: OSMS, ORR, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0154/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje ukládá radě
kraje zaktualizovat Program rozvoje Kraje Vysočina dle návrhu
postupu uvedeného v materiálu ZK-02-2014-75, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0155/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 ‒ Ostatní záležitosti
bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ‒ Program obnovy
venkova, dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2014-76,
př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu ZK-02-2014-76, př. 1,
za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci
Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0156/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-02-2014-77,
př. 1, rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj,
§ 3699 ‒ Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního
rozvoje, ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2014-77, př. 1,
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2014-77, př. 1, na realizaci
akcí uvedených v materiálu ZK-02-2014-77, př. 1, v souladu se
Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na podporu naplňování principů Místní agendy 21 a Zdraví 21
v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0157/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 ‒ Ostatní
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záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje,
sdružení KOUS Vysočina, Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice,
IČ: 22734686, ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu
ZK-02-2014-78, př. 3, a ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu
projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina dle materiálu
ZK-02-2014-78, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0158/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence
Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši
291 300 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava
ve výši 447 800 Kč na 1. čtvrtletí 2014 na realizaci Rozvojového
programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem
Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0159/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání
dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
ve výši 12 980 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava,
Demlova 34, IČ: 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0160/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na
podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání
žáků se znevýhodněním, v roce 2014 Základní škole, Základní
umělecké škole a Mateřské škole Lipnice nad Sázavou dle materiálu
ZK-02-2014-81, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0161/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských
zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu
ZK-02-2014-82, př. 1, kódy 1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 3. 2014 odeslat příslušnému
správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0162/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí * přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se
zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním na rok 2014 ‒ modul A ve výši 19 056 Kč
Škole ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná
škola, s. r. o., IČ: 25348931 * přidělení účelových prostředků na
rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky
a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty
se sociálním znevýhodněním na rok 2014 ‒ modul B právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle
materiálu ZK-02-2014-83, př. 1.
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odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0163/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 ‒
Využití volného času dětí a mládeže, Krajské radě Asociace školních
sportovních klubů České republiky Kraje Vysočina, IČ: 70925186,
ve výši 250 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných
MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-02-2014-84, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0164/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-02-2014-85, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům na projekt
a ve výši dle materiálu ZK-02-2014-85, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín:
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0165/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši
1 370 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-02-2014-86, př. 1
na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek
vyhlášených MŠMT pro rok 2014.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0166/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dary v celkové výši 7 735 tis. Kč z prostředků kapitoly
Školství, mládeže a sportu, § 3299 ‒ ostatní záležitosti vzdělávání
(ÚZ 00304), obcím dle materiálu ZK-02-2014-87, př. 2, na základě
darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2014-87, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0167/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3299 ‒ ostatní záležitosti vzdělávání, o částku
493 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 ‒ Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské
zdroje a majetek kraje, o částku 493 800 Kč na částečnou úhradu
výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími
formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi,
rozhoduje poskytnout dary v celkové výši 4 135 000 Kč obcím
dle materiálu ZK-02-2014-88, př. 2, na základě darovací smlouvy
dle materiálu ZK-02-2014-88, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0168/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč HC Dukla Jihlava, s. r. o.,
se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČ: 25514750, dle materiálu
ZK-02-2014-90, př. 2, bere na vědomí formulář závěrečné zprávy
dle materiálu ZK-02-2014-90, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0169/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 ‒
Využití volného času dětí a mládeže organizaci Rada dětí a mládeže
kraje Vysočina, IČ 26524783 ve výši 300 000 Kč na její činnost dle
materiálu ZK-02-2014-91, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0170/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 ‒
Ostatní záležitosti vzdělávání, organizaci Active ‒ středisko volného
času, příspěvková organizace, IČ: 72052414, ve výši 120 000 Kč
na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění
Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2014 dle materiálu
ZK-02-2014-92, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0171/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na předfinancování projektu Od myšlenky k výrobku
ve výši maximálně 36 300 000 Kč, finance budou uvolňovány
postupně podle aktuální potřeby.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0172/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
v Kraji Vysočina za školní rok 2012/2013 a kalendářní rok 2013
dle materiálu ZK-02-2014-89, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0173/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství,
§ 2310 ‒ Pitná voda, a § 2321 ‒ Odvádění a čištění odpadních
vod a nakládání s kaly, na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
v celkové výši 49 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2014-95, př. 2
* neposkytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství,
§ 2310 ‒ Pitná voda a § 2321 ‒ Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly, na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle
materiálu ZK-02-2014-95, př. 3, schvaluje vzorovou smlouvu
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2014-95, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0174/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích pro období 2014‒2020 dle materiálu
ZK-02-2014-96, př. 1, schvaluje vzor Oznámení o poskytnutí
finančního příspěvku na hospodaření v lesích, uvedený v materiálu
ZK-02-2014-96, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0175/02/2014/ZK ‒ Tento materiál není s odkazem na
§ 58, odst. 1, věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho
zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob
(např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného
zájmu.
odpovědnost: OŽPZ, termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0176/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 600 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3330
‒ Činnosti registrovaných církví a náboženských společností,
Římskokatolické farnosti Křižanov, IČ: 48897884, se sídlem
Benešovo náměstí 194, 594 51 Křižanov, dle materiálu ZK-022014-98, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 16. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 2, zdrželo se 8.
Usnesení 0177/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace na podporu společenských a kulturních aktivit
obcí z kapitoly Kultura, § 3399 ‒ Ostatní záležitosti kultury,
církví a sdělovacích prostředků, v souladu se zásadami žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-02-2014-99, př. 1 * neposkytnout dotace
v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-022014-99, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0178/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 ‒ Cestovní ruch,
provozovatelům turistických informačních center, dle materiálu
ZK-02-2014-101, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0179/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou dotace
z kapitoly Kultura, § 3322 ‒ Zachování a obnova kulturních
památek, v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci
zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO
dle materiálu ZK-02-2014-102, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0180/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek
žadatelům v souladu se zásadami, u kterých je výše částky do
200 000 Kč, rozhoduje * poskytnout dotace z kapitoly Kultura,
§ 3322 ‒ Zachování a obnova kulturních památek, v souladu se
zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2014-103, př. 1
* neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se
zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2014-103, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0181/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 ‒ Ostatní záležitosti
kultury, pořadateli krajské postupové přehlídky dle materiálu ZK02-2014-104, př. 3, v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro
poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 14/12 *
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle vzorového materiálu ZK02-2014-104, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0182/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje
určený na financování projektu Oprava a zpřístupnění kaple Panny
Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého
pivovaru hradu Kámen s tím, že tyto finanční prostředky budou
čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních
potřeb projektu, s tím, že uvolnění finančních prostředků nebude
předcházet oficiálnímu vyhlášení výzvy z EHP fondu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0183/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod,
příspěvkové organizace, Živá kulturní spolupráce Vysočina ‒ Dolní
Rakousko dle materiálu ZK-02-2014-105, př. 1, schvaluje závazek
kraje na * předfinancování projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův
Brod, příspěvkové organizace, Živá kulturní spolupráce Vysočina ‒
Dolní Rakousko do výše 3 120 000 Kč předpokládaných celkových
způsobilých výdajů projektu * krytí finančních zdrojů spoluúčasti
Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši
10 % z celkových způsobilých výdajů projektu Živá kulturní
spolupráce Vysočina ‒ Dolní Rakousko, tj. max. do výše 312 000 Kč,
z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod,
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0184/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3315 ‒ Činnosti
muzeí a galerií, spočívající ve snížení části běžné výdaje
o 8 268 000 Kč při současném zvýšení části ostatní výdaje
o 8 268 000 Kč v souvislosti s předfinancováním projektu
Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě ‒ rozvoj
turistických atraktivit krajského města, který realizuje Muzeum
Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové
organizace, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0185/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-107, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova důchodců
Ždírec, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0186/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
* dodatek č. 07 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-108, př. 1 *
dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2014-108, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Ústavu sociální péče
Křižanov, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Jeřabina,
příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0187/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje schvaluje
* Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2014-109, př. 1 * Dodatek č. 09
Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2014-109, př. 2 * Dodatek č. 06
Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2014-109, př. 3 * Dodatek č. 07
Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2014-109, př. 4 * Dodatek č. 05
Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2014-109, př. 5 * Dodatek č. 13 Zřizovací
listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2014-109, př. 6 * Dodatek č. 09 Zřizovací listiny Domova
důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK02-2014-109, př. 7 * Dodatek č. 05 Zřizovací listiny Ústav sociální
péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK02-2014-109, př. 8.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor sociálních věcí, ředitelka
Domova ve Věži, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro
seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Domova
důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, ředitel Domova
důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace, ředitel Domova
důchodců Onšov, příspěvkové organizace, ředitelka Domova
Jeřabina, příspěvkové organizace, ředitel Domova důchodců
Humpolec, příspěvkové organizace a ředitelka Ústavu sociální
péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0188/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Regionální kultura 2014 dle materiálu ZK-022014-110, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Regionální kultura 2014 ve složení * ODS – Eva Krpálková (JI),
Zbyněk Barger (HB) * KDU-ČSL – Vilém Antonů (JI) * ČSSD –
Antonín Daněk (PE), Karel Pačiska (ZR) * KSČM – Jan Slámečka
(ZR), Lubomír Drápela (JI) * Pro Vysočinu – Milan Kolář (JI), Petr
Novotný (TR) * TOP09 a STAN ‒ Jana Spekhorstová (TR), Lenka
Benešová (ZR) * Jaroslava Hrubého (TR, KDU-ČSL) předsedou
řídicího výboru grantového programu Regionální kultura 2014 *
garantem grantového programu Regionální kultura 2014 odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta
Katinu Lisou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0189/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Rozvoj podnikatelů 2014 dle materiálu ZK02-2014-111, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Rozvoj podnikatelů 2014 ve složení * ODS – Jana Kouřilová (HB),
Tomáš Hrabálek (ZR) * KDU-ČSL – Miroslav Vrbka (TR), Pavel
Pešek (ZR) * ČSSD – Marie Rubišarová – Medová (JI) * KSČM
– Kamil Vejvoda (ZR), Pavel Hodač (PE) * Pro Vysočinu –
Drahoslav Kadlec (PE), Jiří Hodinka (PE) * TOP09 a STAN - Miloš
Kejklíček (HB), Martin Sedlák (HB) * Zdeňka Chláda (HB, ČSSD)
předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů
2014 * garantem grantového programu Rozvoj podnikatelů 2014
odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu
s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0190/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Inovační vouchery 2014 dle materiálu ZK-022014-112, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu Inovační
vouchery 2014 ve složení * ODS – Martin Hladík (TR), Petr Staněk
(ZR) * KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR), Petr Kesl (PE) * ČSSD
– Martin Hyský (JI), Jaroslav Soukup (TR) * KSČM – Karel
Moravec (HB) * Pro Vysočinu – Alena Štěrbová (PE), Tomáš Prchal
(JI) * TOP09 a STAN ‒ Irini Martakidisová (ZR), Michal Číhal (ZR)
* Pavla Hodače (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového
programu Inovační vouchery 2014 * garantem grantového programu
Inovační vouchery 2014 odbor regionálního rozvoje a zástupce
garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr.
Ivetu Fryšovou, Ph. D., s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0191/02/2014/ZK ‒ Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Prodejny regionálních produktů 2014 dle
materiálu ZK-02-2014-113, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového
programu Prodejny regionálních produktů 2014 ve složení * ODS
– Eva Decroix (JI), Václav Klátil (PE) * KDU-ČSL – Miroslav
Krupica (TR), Pavel Janoušek (ZR) * ČSSD – Josef Matějek
(TR), Miroslav Novák (ZR) * KSČM – Věra Buchtová (ZR),
Marek Nevoral (TR) * Pro Vysočinu – Simona Budařová (TR)
* TOP09 a STAN ‒ Věra Podhorská (JI), Martin Sedlák (HB) *
Marii Černou (TR, Pro Vysočinu) předsedkyní řídicího výboru
grantového programu Prodejny regionálních produktů 2014 *
garantem grantového programu Prodejny regionálních produktů
2014 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu
Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou,
Ph. D., s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Připravuje se další ročník Mladé univerzity Waldviertel
Letos už pošesté se v srpnu
uskuteční Mladá univerzita
Waldviertel – týdenní program
pro české a rakouské děti ve věku
od 11 do 15 let, během kterého
zažijí univerzitní atmosféru
i spoustu zábavy. Na programu
budou teoretické přednášky
i kreativní dílny. Přeshraniční
Mladá univerzita Waldviertel se
koná v období od 4. do 8. srpna
2014 v Raabsu an der Thaya
a v Telči. Hlavním tématem pro
tento rok je „Da Vinciho svět –
fascinující svět přírodních věd“.
Program Mladé univerzity
Waldviertel klade zvláštní důraz
na to, aby se děti a mládež
seznámily s českou i rakouskou
kulturou. Veškerý program
probíhá dvojjazyčně, a tak
děti nepotřebují aktivně znát

německý jazyk. Mládeži je po
celou dobu k dispozici zkušený,
pedagogicky vyškolený českorakouský tým, který zaručuje
neustálý dohled nad studenty.
Tlumočení přednášek zajišťují
profesionální tlumočníci. Mladí
studenti a organizační tým
budou ubytováni v hotelu JUFA
(Jugend- und Familiengästehaus)
ve městě Raabs an der Thaya.
Připraven je i pestrý večerní
program. Neodmyslitelnou
součástí je posezení u táboráku
nebo diskotéka.
Středeční program se tradičně
uskuteční na Vysočině. I letos
se Mladá univerzita na jeden
den přesune do Telče. Zázemí
účastníkům nabídne Státní
zámek Telč a Univerzitní
centrum Telč Masarykovy

univerzity. Zajímavé přednášky
doplní několik prakticky
zaměřených workshopů.
Účastníci se mohou těšit na
prohlídku památek UNESCO,
na fotografický workshop
v centru města zaměřený na
architekturu, návštěvu Národního památkového ústavu
v Lannerově domě i prohlídku
místních památek a zámeckého
parku. K zajímavým zážitkům
bude určitě patřit možnost sám/a
si namíchat a ochutnat vybrané
léčivé nápoje dle starých
receptur jako v jezuitské lékárně
v dobách, kdy v Telči působili
jezuité. Některé děti vyrazí
také mimo Telč, na vrch Špičák
u Třeště, kde si prohlédnou
národní přírodní rezervaci,
nebo do Brtnice. V Brtnici je

připraven program v Rodném
domě Josefa Hoffmanna.
Bližší informace jsou průběžně
zveřejňovány na internetové
adrese:
www.jungeuni-waldviertel.at.
Přihlášky je možné podávat od
14. dubna do 13. června 2014.
Bližší informace podá:
 Ladislav Seidl,
vedoucí oddělení vnějších
vztahů, odbor sekretariátu
hejtmana
Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: seidl.l@kr-vysocina.cz,
telefon: +420 724 650 201

