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Desátý ročník ankety
Zlatá jeřabina zná své vítěze
Do jubilejního desátého ročníku
ankety Zlatá jeřabina – Cena
Kraje Vysočina za kulturní
počin roku 2013 bylo v době
od 10. března do 16. dubna 2014
zasláno 7 324 platných hlasů, z toho 3 252 pro
kategorii Kulturní aktivita a 4072 pro kategorii
Péče o kulturní dědictví. Výsledky hlasování vzala
na vědomí Rada Kraje Vysočina dne 29. dubna
2014 a současně rozhodla poskytnout prvním třem
vítězným počinům v obou kategoriích finanční
dar v celkové hodnotě 120 000 Kč. O udělení
Cen Kraje Vysočina za kulturní počin roku
2013 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina
dne 13. května 2014. Slavnostní vyhlášení
výsledků ankety a předání cen vítězům letošního
ročníku se uskutečnilo v úterý 27. května 2014
v reprezentačních prostorách Muzea Vysočiny
Třebíč, příspěvkové organizace.
Vítězové 10. ročníku ankety Zlatá jeřabina – Cena
Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013:

Kategorie: Kulturní aktivita
1. místo: Soul of dancers /
Chotěboř
2. místo: Měřínský živý
betlém / Měřín
3. místo: 27. Novoroční varhanní koncert / Třebíč
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Kategorie: Péče o kulturní dědictví
1. místo: Luka nad Jihlavou / Restaurování varhan
z kostela sv. Bartoloměje
2. místo: Rokytnice nad Rokytnou / Celková
obnova střešního pláště kostela sv. Jana Křtitele
3. místo: Ledeč nad Sázavou / Obnova sgrafitového průčelí a rekonstrukce slavnostního hradního
sálu
 Lenka Novotná
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 382
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

NETRADIČNÍ PROHLÍDKY
KLÁŠTERA ŽELIV
Vysočina Tourism navazuje na velice
povedené netradiční prohlídky a zve
opět do kláštera v Želivě. Po celý
víkend 26. a 27. července 2014 budou
moci návštěvníci absolvovat prohlídku
prostor této významné památky formou
neobvyklého divadelního představení
a odnést si z ní vskutku nevšední
zážitek. V loňském roce představil
historii kláštera sám mistr Santini se
svým kouzelným pláštěm. Při letošních
prohlídkách návštěvníky překvapí opět
významná historická postava.
Více informací na www.region-vysocina.cz
Navštivte netradiční prohlídky Kláštera Želiv v tradičních časech dne 26. a 27. července 2014

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)
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ
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Vysočina je vidět za oceánem
Kraj Vysočina navázal spolupráci s česko-americkou televizí
Czech American TV. V minulých
týdnech tato nezisková organizace, která vznikla před devíti
lety v Chicagu a je podporovaná
partnerskými subjekty, odvysílala několik pořadů o Kraji
Vysočina. Jednalo se o snímky
pořízené Krajem Vysočina pro
všeobecnou propagaci nejen
doma, ale i v zahraničí. Pořady
jsou dostupné v archivech na
www.catvusa.com v sekci Video
Archives – Complete Broadcasts. Výsledkem spolupráce je

zviditelnění českých regionů,
přispění k osvětě o jejich
kulturním dědictví a k udržení
českých tradic v zahraničí.
V česko-americké televizi jsou
vysílány dokumentární pořady
pouze v anglickém jazyce
o českých regionech, městech
a památkách, reportáže mapující
český folklor a české tradice.
Televizní stanici sleduje přes
2,5 milionu domácností na
kabelové televizi v USA a přes
100 tisíc diváků z celého světa na
internetu. Mimo USA je největší
sledovanost v Kanadě, Austrálii,

Anglii a v Ruské federaci.
V současné době má Czech
American TV čtyři pobočky
a spolupracovníky v několika
státech USA a v České republice.
„V této souvislosti a se znalostí
problematiky a nákladnosti
poskytování této služby
považujeme za vhodné Vaším
prostřednictvím poděkovat
za podporu této služby i agentuře
CezchTourism, která tak pomáhá
podporovat vytváření příznivého
image Vysočiny v USA,“ uvedl
ředitel Krajského úřadu Kraje
Vysočina Zdeněk Kadlec, který

dodává, že možnost prezentace
v česko-americké televizi
mají i města a obce napříč
regionem. Především města
s památkami UNESCO budou
míst za oceánem velkou šanci
zaujmout.
Kontakty na Česko-americkou
televizi jsou k dispozici na
tiskovém oddělení Krajského
úřadu Kraje Vysočina.
 Jitka Svatošová
oddělení tiskové
telefon: 564 602 328
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Z HERÁLCE DO SVĚTLÉ POJEĎTE S NÁMI!
Dne 18. června startuje již 3. ročník cykloštafety Klimatour 2014.
Obce, spolky, podnikatelé i jednotlivci se mohou zapojit do
ekologické cykloštafety Klimatour 2014, která letos ve dnech
18.–20. června propojí obce na trase Herálec – Ždírec nad
Doubravou – Rozsochatec – Světlá nad Sázavou.
Klimatour je mezinárodní cyklistická štafeta s dlouholetou tradicí
v Německu i Rakousku. Poprvé překročila hranice Kraje Vysočina
v červnu 2012 a její trasa končila v Dalešicích. V minulém roce byla
při slavnostním zahájení štafeta předána z Dalešic do Koněšína
a odtud putovala s pelotonem až do Křižánek.
Hlavní myšlenkou akce je podpora ekologického způsobu přepravy,
vzájemného potkávání mezi obcemi a představení kulturního
a společenského života. Peloton cyklistů, skládající se z organizátorů
akce, partnerů z Dolního Rakouska, místních školáků a obyvatel,
postupně projede obcemi a městy na Vysočině a propojí je.
Starostové si mezi sebou budou předávat symbolickou štafetu –
dárek představující sousedský pozdrav jedné obce obci následující.
V jednotlivých zastávkách probíhá kulturní program, který
připravuje příslušná obec ve spolupráci s organizátory akce. Hry,
soutěže a kulturní vystoupení představí hlavní ekologické myšlenky
Klimatour a obyvatelé mají možnost pochlubit se svou tradiční
kulturou, ukázat účastníkům štafety místní zajímavosti a představit
spolkovou činnost i regionální produkty. Na cestě na peloton čekají
účastníky mimo obce také mnohé přírodní i kulturní zajímavosti.

Letošní rok vyjedou 18. června cyklisté z Herálce a na své třídenní
cestě projedou obcemi na trase do Ždírce nad Doubravou a dále do
Světlé nad Sázavou, kde 20. června štafeta skončí.
Máte-li chuť připojit se k pelotonu, sledujte informace o cykloštafetě
na http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/klimatour.
Klimatour je organizována v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem
Angažovanci (Zvýšení kvality Místní agendy 21 prostřednictvím
zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu), který je realizován
Krajem Vysočina v rámci přeshraniční spolupráce s kolegy z Dolního
Rakouska. Kontaktními osobami projektu Angažovanci, aktivity
Klimatour, jsou Dana Kratochvílová, odbor regionálního rozvoje,
tel. 564 602 586, e-mail: kratochvilova.d@kr-vysocina.cz; a Jana
Böhmová, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 556, e-mail:
bohmova.jana@kr-vysocina.cz.
Jste na trase? Přidejte se k nám!
 Jana Böhmová
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556
e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz
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Grantové programy
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
na svém zasedání dne
13. 5. 2014 vyhlásilo čtyři
nové g rantové prog ramy
v rámci Fondu Vysočiny. Níže
je uveden výčet vyhlášených
grantových programů, jejich
objem, zaměření, uzávěrka
podávání žádostí a kontakty
na odbory krajského
úřadu, v jejichž gesci budou
programy realizovány:
Prevence kriminality 2014
– 1 500 000 Kč – program na
podporu specifických programů

prevence kriminality (odbor
sekretariátu hejtmana, Ing.
Josef Pokorný, tel.: 564 602 164,
pokorny.josef@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 11. 7. 2014
Lyžařské běžecké trasy 2014
– 1 300 000 Kč – program na
podporu úpravy stop lyžařských
běžeckých tras na území Kraje
Vyso či n a (o db or k ult u r y,
památkové péče a cestovního
ruchu, Ing. Renata Šimánková,
tel.: 564 602 353, simankova.r@
kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 13. 6. 2014

E d i c e Vy s o č i n y 2 0 14 –
1 000 000 Kč – program na
p o d p o r u e d ič n ích p o č i n ů
s vazbou na kulturu a historii
(odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Jaroslava
Panáčková, tel.: 564 602 296,
panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 6. 2014
R o z v o j v e s n i c e 2 0 14 –
4 000 000 Kč – program na
podpor u projektů v oblasti
obnov y a rozvoje místních
částí měst a místních částí obcí
Vysočiny (odbor regionálního

rozvoje, Luděk Hrůza, tel.:
564 602 543; hr uza.l@k rvysocina.cz)
Uzávěrka: 20. 6. 2014
Výzvy k předkládání projektů
a veškeré i nfor mace ke
grantovým programům včetně
formuláře žádosti najdete na
internetových stránkách Kraje
Vysočina http://extranet.krvysocina.cz/edotace/ nebo na
www.fondvysociny.cz.

Novinky ve sbírce
Nakládání se závadnými látkami
V částce 25/2014 Sbírky zákonů vydané dne 9. 4. 2014 byla pod
č. 66 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005
Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění
vyhlášky č. 175/2011 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014.
Věcné prostředky požární ochrany
V částce 26/2014 Sbírky zákonů vydané dne 9. 4. 2014 byla pod
č. 69 publikována vyhláška o technických podmínkách věcných
prostředků požární ochrany.
Vyhláška stanovuje technické podmínky věcných prostředků
požární ochrany, jejichž splnění je podmínkou pro zařazení věcných
prostředků požární ochrany do vybavení jednotek požární ochrany
podle zákona o požární ochraně.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. 4. 2014.
Občanské průkazy
V částce 29/2014 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2014 byla
pod č. 76 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech
a zákon o cestovních dokladech.
Vyhláška stanovuje mimo jiné nové vzory občanských průkazů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. 5. 2014.

Aerosolové rozprašovače
V částce 32/2014 Sbírky zákonů vydané dne 7. 5. 2014 bylo pod
č. 80 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 194/2001 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na
aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení (část 19. 6. 2014,
část 1. 1. 2015).
Kadávery zvířat
V částce 33/2014 Sbírky zákonů vydané dne 2. 5. 2014 byla pod
č. 82 publikována vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2014.
Pitná a teplá voda
V částce 34/2014 Sbírky zákonů vydané dne 14. 5. 2014 byla pod
č. 83 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004
Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. 5. 2014.
 Miroslav Magrot
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Přečetli jsme za vás
Zrušení takzvané lázeňské vyhlášky
V částce 30/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 25. 4. 2014 byl
pod č. 77 publikován nález
Ús t av n í h o s o u d u z e d n e
25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS
43/13 ve věci návrhu na zrušení
v yhlášk y č. 267/2012 Sb.,
o s t a n ove n í I n d i k a č n í h o
seznamu pro lázeňskou léčebně
rehabilitační péči o dospělé, děti
a dorost.
Plé nu m Ús t av n í ho s ou d u
v yhovělo n áv rhu sk upi ny
21 senátorů Senátu Parlamentu
České republik y a z r ušilo
uplynutím dne 31. prosince
2014 vyhlášku Ministerstva
zdravotnictví č. 267/2012 Sb.,
o s t a n ove n í I n d i k a č n í h o
seznamu pro lázeňskou léčebně
rehabilitační péči o dospělé, děti
a dorost.
Ústavní soud odložil vykonatel nost svého nález u , aby
zákonodárci vytvořil přiměřený
prostor pro novou právní úpravu,

neboť v případě okamžitého
zrušení vyhlášky by zanikly v ní
obsažené ekonomické nástroje
regulace poskytování lázeňské
léčebně rehabilitační péče,
což by v extrémním případě
mohlo vést i k destabilizaci
tohoto sektoru zdravotní péče
a zároveň by se významně
snížila míra právní jistoty
ohledně rozsahu, v jakém je
poskytování této péče hrazeno
z ve ř e j n é h o z d r avo t n í h o
pojištění.
Nav rhovatelé předevší m
namítali, že indikační seznam
by měl být upraven zákonem
nebo formou přílohy zákona,
nikoliv však pouze vyhláškou,
a dále vyslovili domněnku,
že výrazné omezení zejména
možnosti opakované léčby,
k němuž došlo v důsledku
napadené vyhlášky, je příčinou
poklesu využitelnosti lázeňských zařízení a s tím spojeného

snížení kvality lázeňské péče,
kdy t e nt o st av mů ž e m ít
negativní vliv na zdraví občanů.
Ústavní soud v odůvodnění
nález u uvedl, že lázeňská
léčebně rehabilitační péče je
jednou z forem zdravotní péče,
na jejíž bezplatné poskytnutí
má občan podle čl. 31 Listiny
základních práv a svobod nárok,
jehož rozsah může být omezen
pouze normou se sílou zákona.
Ústavní soud zdůraznil, že
zájem na nalezení rovnováhy
mezi účinností léčby a její
ekonomickou ú nosností je
sice legitimní, nicméně její
dosažení vyžaduje poměřování
nejen medicínských, ale také
ekonomických hledisek, což
v sobě obsahuje nutnost politického rozhodování, které si
vyhradil samotný zákonodárce.
Skutečnost, že Ministerstvo
zdravotnictví při stanovení
dél k y léčebného poby t u

a možnosti jeho nastoupení
provedlo předmětné politické
rozhodnutí ohledně rozsahu
bezplatně poskytované lázeňské
péče, lze názorně ilustrovat
na tom, že přijetím napadené
vyhlášky došlo bez jakékoliv
změny zákon né úprav y
k výraznému zkrácení základní
délky léčebného pobytu z 28 na
21 dnů.
Ke stanovení mezí práva na
bezplatnou zdravotní péči na
základě veřejného zdravotního
pojištění však může dojít pouze
na základě rozhodnutí parlamentu, což napadená vyhláška
nerespektuje.
 Miroslav Magrot
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2014 konaného dne 13. 5. 2014
Usnesení 0192/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0193/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Pavlu
Kučerovou a Ing. Tomáše Kučeru ověřovateli zápisu ze zasedání
zastupitelstva kraje č. 3/2014.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0194/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0195/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0196/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-03-2014-04, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0197/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje cenu
Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle
materiálu ZK-03-2014-05, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0198/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a podmínek stanovených MV-GŘ HZS ČR dle materiálu ZK-032014-07, př. 1, a materiálu ZK-03-2014-07, př. 2, neinvestiční dotaci
vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH obce na rok 2014 v celkové výši 1 350 000 Kč
z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana –
dobrovolná část.
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odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0199/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci Obci Trnava, IČ: 00290599, ve výši 500 000 Kč
na pořízení cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK03-2014-08, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve
zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část, o částku 500 000 Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0200/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-201409, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0201/03/2014/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: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0202/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina
za období leden–březen 2014 dle materiálu ZK-03-2014-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 31. května 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0203/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-03-2014-12, př. 3 * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt
a ve výši dle materiálu ZK-03-2014-12, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0204/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2013
fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2014-75, př. 1,
a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2014-75, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 2. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0205/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a Obcí Studenec dle materiálu ZK-03-2014-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0206/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve * zvýšení kapitoly Doprava,
§ 2212 – Silnice, a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným
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příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 25 570 000 Kč
s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny,
příspěvkovou organizaci, na úhradu oprav vybraných úseků silnic
dle materiálu ZK-03-2014-14, př. 1, při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky
Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 25 570 000 Kč * zvýšení
závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 25 570 000 Kč
s určením na opravy vybraných úseků silnic dle materiálu ZK-032014-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0207/03/2014/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
15 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic
Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu
akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě o stejnou částku
15 000 000 Kč * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz
u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
o částku 15 000 000 Kč s určením na opravy silnic dle materiálu
ZK-03-2014-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0208/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2014-16, př. 1,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Pohled, schvaluje
dodatek č. 1126 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2014-16,
př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0209/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2014-17, př.
1, v k. ú. Hornice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce
Hornice, schvaluje dodatek č. 1127 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2014-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0210/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2014-18,
př. 1, v k. ú. Řásná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce
Řásná, schvaluje dodatek č. 1128 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2014-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0211/03/2014/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. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0212/03/2014/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 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0213/03/2014/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. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0214/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1129 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2014-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0215/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1130 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2014-23,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0216/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od vlastníků vedených
v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv pozemky způsobem,
v rozsahu, za cenu a za podmínek dle materiálu ZK-03-2014-24,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0217/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
úplatně převést plynárenské zařízení – NTL plynovod v délce 99
m umístněný v pozemcích par. č. 378/51, par. č. 384/5, par. č. 6576,
par. č. 6577/2 a NTL plynovodní přípojku v délce 13,1 m
umístněnou v pozemcích par. č. 6577/2 a par. č. 6577/22, vše v k.
ú. a obci Habry, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví RWE
GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ:
272 95 567, za dohodnutou kupní cenu ve výši 67 899 Kč bez DPH,
tj. 82 158 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0218/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 384/13 – orná půda o výměře 583 m2,
par. č. 6577/22 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 85 m2 a dle
GP č. 581-1369/2010 nově oddělený pozemek par. č. 6577/2
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 505 m2, vše v k. ú. a obci
Habry, z vlastnictví Města Habry do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0219/03/2014/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 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0220/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 4284 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, který
se oddělil geometrickým plánem č. 7137-142/2013 z pozemku
par. č. st. 1850, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města
Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0221/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 432/7 – ostatní plocha, silnice, o výměře
141 m2 v k. ú. Moravecké Janovice a obci Strážek z vlastnictví
České republiky a s právem hospodařit pro Státní statek Jeneč,
státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, do vlastnictví
Kraje Vysočina za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
povýšenou o cenu znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0222/03/2014/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. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0223/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* úplatně převést pozemek par. č. st. 6017, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 1 694 m2, jehož součástí je budova s číslem
popisným Horka-Domky, č. p. 1320, objekt občanské vybavenosti,
stavba stojící na pozemku par. č. st. 6017, adresní místo Družstevní
č. p. 1320, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Třebíč,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Třebíč za kupní
cenu 9 150 000 Kč * převést darem pozemek par. č. 502/3 ostatní
plocha o výměře 4 836 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú.
a obci Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města
Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0224/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky par. č. 1461, zahrada, o výměře 1 911 m2
a par. č. 1464/2, trvalý travní porost, o výměře 760 m2, vše v k. ú.
a obci Chotěboř, z vlastnictví České republiky a příslušnosti
hospodaření Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje dodatek č. 13 Zřizovací listiny Základní školy
a praktické školy Chotěboř dle materiálu ZK-03-2014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0225/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/385
Dolní Rožínka – hranice kraje, II. stavba v rozsahu, způsobem, za
podmínek a ceny dle materiálu ZK-03-2014-34, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0226/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce
a Městem Třebíč na straně budoucího obdarovaného smlouvu
o budoucí darovací smlouvě: * na pozemky vedené v katastru
nemovitostí jako par. č. 206/5, par. č. 1810/1, par. č. 1810/5,
par. č. 1810/6, par. č. 1810/7, par. č. 1810/8, par. č. 1810/9,
par. č. 1810/17, par. č. 1810/22, par. č. 1810/31, par. č. 1810/42,
par. č. 1810/53, par. č. 1878/1, par. č. 1878/2, par. č. 1879/1,
par. č. 1879/2, par. č. 1888/1, par. č. 1888/2, par. č. 1888/3,
par. č. 1888/4, par. č. 1888/5, par. č. 1888/6, par. č. 1889/1,
par. č. 1889/2, par. č. 1889/3, par. č. 1889/4, par. č. 1889/5,
par. č. 1889/6, par. č. 1889/7, par. č. 1889/8, par. č. 1889/9,
par. č. 1891 v katastrálním území Pocoucov, pozemky vedené
v katastru nemovitostí jako par. č. 1521/1, par. č. 2521/12,
par. č. 2521/18, par. č. 2521/26, par. č. 2521/27, par. č. 2521/28,
par. č. 2521/29, par. č. 2524/2, par. č. 2525/2, par. č. 2525/3,
par. č. 2530/1, par. č. 2530/4, par. č. 2531/1, par. č. 2531/4,
par. č. 2532/5, par. č. 2533/2, par. č. 2533/3 a podíl 3/5 pozemků
vedených v katastru nemovitostí jako část par. č. 2521/8, část
par. č. 2521/9, část par. č. 2524/1, par. č. 2525/1, par. č. 2530/3,
par. č. 2531/3 v katastrálním území Třebíč * na stávající stavbu
silnice II/360 v úseku podle projektové dokumentace stavby II/360
Rafaelova ul. – Pocoucov od km 0,9 do km 1,8 a nově vybudované
objekty v rámci stavby II/360 Rafaelova ul. – Pocoucov SO 111
Připojení ulice Man. Curierových, SO 113 Připojení RD v km
0,960, SO 114 Připojení kravína v km 1,560, SO 121 Polní cesta
v km 0,960–1,040.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0227/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt koupí pozemky par. č. 30/40 – orná půda o výměře 950 m2,
par. č. 30/41 – orná půda o výměře 593 m2 a par. č. 30/42 – orná
půda o výměře 589 m2, vše v k. ú. Osová Bítýška, z vlastnictví
Obce Osová Bítýška do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci
realizace projektu Transformace ÚSP Křižanov II – Osová Bítýška
1 a Transformace ÚSP Křižanov II – Osová Bítýška 2 za celkovou
kupní cenu 1 066 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0228/03/2014/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 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0229/03/2014/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. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0230/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2014-39, 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 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0231/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0089/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 tak, že
materiál ZK-02-2009-25, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-032014-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0232/03/2014/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 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0233/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00321.0011
dle materiálu ZK-03-2014-41, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0234/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2014 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 884 856,34 Kč v souvislosti
s vratkou čtvrté splátky půjčky poskytnuté na předfinancování
projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115
– Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0235/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace
obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování
a obnova kulturních památek, v souladu se zásadami žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-03-2014-43, př. 1 * neposkytnout dotaci
na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních
památek z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních
památek, v souladu se zásadami žadateli uvedenému v materiálu
ZK-03-2014-43, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 6/2014

ZPRAVODAJ

Usnesení 0236/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2014 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 4 303 571,04 Kč v souvislosti
s vratkou šesté 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: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0237/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci Horáckému folklornímu sdružení, se sídlem
Vrchlického 19, 586 01 Jihlava, IČ: 60545721, dle materiálu
ZK-03-2014-45, př. 3 * schválit rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury,
o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské
zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč s určením na poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-03-2014-45, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
ekonomický odbor, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0238/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Památkově
chráněná území 2014 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-032014-46, př. 1 * neposkytnout dotace v rámci grantového programu
Památkově chráněná území 2014 žadatelům uvedeným v materiálu
ZK-03-2014-46, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0239/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje Ceny
Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013 dle materiálu ZK-032014-47, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0240/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 34 000 000 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.
odpovědnost: OKPPCR, OE, termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0241/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci ve výší 25 000 Kč městu Havlíčkův Brod,
IČ: 00267449, dle smlouvy uvedené v materiálu ZK-03-2014-48,
př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0242/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419
– Ostatní tělovýchovná činnost, pobočnému spolku Tělocvičná
jednota Sokol Nové Veselí, IČ: 75070961, ve výši 50 000 Kč na
podporu pořádání Mistrovství České republiky v házenkářském
desetiboji mladších žáků.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický,
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0243/03/2014/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 2014
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení dle materiálu ZK-03-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0244/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce
2014 školám uvedeným v materiálu ZK-03-2014-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0245/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných
Krajem Vysočina dle materiálu ZK-03-2014-54, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0246/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013
– Excelence středních škol 2013 organizacím uvedeným v materiálu
ZK-03-2014-55, př. 1, ve výši 1 030 953 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0247/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle
materiálu ZK-03-2014-56, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0248/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program
Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žákůcizinců z třetích zemí školám dle materiálu ZK-03-2014-57, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0249/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence
Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši
1 388 800 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava
ve výši 2 296 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory
přípravy sportovních talentů na školách s oborem Gymnázium
a Gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu ZK-03-2014-58.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0250/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-03-2014-59, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům na projekt
a ve výši dle materiálu ZK-03-2014-59, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0251/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-03-2014-60, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt
a ve výši dle materiálu ZK-03-2014-60, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0252/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
schválit zapojení Kraje Vysočina do společného projektu Vaříme
společně Kraje Vysočina a Regionu Champagne-Ardenne dle
materiálů ZK-03-2014-61, př. 1, a ZK-03-2014-61, př. 3 * schválit
zplnomocnění dle materiálů ZK-03-2014-61, př. 5, ZK-03-2014-61,
př. 6, ZK-03-2014-61, př. 7.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina
Education, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0253/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419
– Ostatní tělovýchovná činnost, členům Všesportovního kolegia
Kraje Vysočina na činnost v roce 2014 v celkové výši 3 618 628 Kč
dle tabulky č. 1 materiálu ZK-03-2014-49, př. 4, na základě vzorové
smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2014-49, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0254/03/2014/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-03-2014-52,
př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-03-2014-52, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0255/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informaci o naplňování usnesení zastupitelstva kraje
k řešení dopadů demografického vývoje do sítě středních škol
č. 0308/04/2013/ZK.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0256/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
* Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-032014-06, př. 1upr1 * Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí
dotace na realizaci projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární
techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
dle materiálu ZK-03-2014-06, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0257/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na předfinancování projektu Stop sociálnímu
vyloučení na Vysočině v celkové výši max. 4 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
30. 06. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0258/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o způsobu proplácení faktur dle materiál ZK-03-2014-64
v projektech Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP
Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP
Těchobuz I., schvaluje převod finančních prostředků z Fondu
strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů
Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III.,
Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz
I. ve výši max. 40 000 000 Kč pro účely hrazení faktur na stavební
práce a další výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský dozor,
nákup vybavení objektů). Finance budou uvolňovány v průběhu
roku 2014 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, odbor
majetkový, termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0259/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým
organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, schvaluje *
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci,
§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti,
o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 2 000 000 Kč * vzorovou
smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2014-74, př. 2,
rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši
17 242 200 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu
ZK-03-2014-74, př. 1.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0260/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2014
žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2014-65, př. 1 *
neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2014
žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2014-65, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0261/03/2014/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-03-2014-66, př. 1 * neposkytnout 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-03-2014-66, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0262/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši, dle materiálu
ZK-03-2014-67, př. 1 * neposkytnout dotaci subjektům, na projekt
a ve výši, dle materiálu ZK-03-2014-67, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 31. května 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0263/03/2014/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: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0264/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2014 dle materiálu
ZK-03-2014-69, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
PREVENCE KRIMINALITY 2014 ve složení: ODS – Martina
Bártová (TR), Jan Vošický (HB), KDU-ČSL – Jan Kasal (PE),
Antonín Holub (JI), ČSSD – Karel Pačiska (ZR), Jaroslav Soukup
(TR), KSČM – Marek Nevoral (TR), Pro Vysočinu – Petr Novotný
(TR), Pavel Maslák (JI), TOP09 a STAN – Martin Sedlák (HB),
Miloš Jirman (ZR) * Pavla Kalabuse (JI, KSČM) předsedou řídicího
výboru grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2014 *
garantem grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2014
odbor sekretariátu hejtmana, zástupce garanta Josefa Pokorného
s právem hlasovacím a Jana Murárika s právem poradním, pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0265/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Edice Vysočiny 2014 dle materiálu ZK-032014-70, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Edice
Vysočiny 2014 ve složení: ODS – Zdeněk Geist (JI), Petr Adam
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(HB), KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý (TR), Jaroslav Poborský (HB),
ČSSD – Milan Šustr (ZR), KSČM – Jan Slámečka (ZR), Lubomír
Drápela (JI), Pro Vysočinu – Pavel Hájek (PE), Eva Požárová (JI),
TOP09 a STAN – Irini Martakidisová (ZR), Jana Spekhorstová
(TR) * Elišku Pavlíkovou (HB, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru
grantového programu Edice Vysočiny 2014 * garantem grantového
programu Edice Vysočiny 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 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0266/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Lyžařské běžecké trasy 2014 dle materiálu ZK03-2014-71, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Lyžařské běžecké trasy 2014 ve složení: ODS – Miloš Samek
(TR), KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR), Petr Kesl (PE), ČSSD –
Jana Nováková Hotařová (JI), Luděk Benák (HB), KSČM – Milan
Plodík (HB), Karel Klapač (ZR), Pro Vysočinu – Tomáš Kocour
(PE), Pavlína Zábranská (JI), TOP09 a STAN – Ladislav Bárta
(ZR), Ladislav Jirků (JI) * Petra Staňka (ZR, ODS) předsedou
řídicího výboru grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014 *
garantem grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014 odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta
Ing. arch. Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Ing. Renatu
Šimánkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 13. 05. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0267/03/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Rozvoj vesnice 2014 dle materiálu ZK-03-201472, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Rozvoj
vesnice 2014 ve složení: ODS – Josef Bakaj (JI), Zdeněk Jirků (PE),
KDU-ČSL – Pavel Janoušek (ZR), Miroslav Vrbka (TR), ČSSD
– Zdeněk Chlád (HB), Pavla Kučerová (PE), KSČM – Ladislav
Brož (PE), Pavel Královec (HB), Pro Vysočinu – Jiří Hodinka (PE),
TOP09 a STAN – Libor Honzárek (HB), Jiří Havlíček (HB) * Ivo
Jonáka (ZR, Pro Vysočinu) předsedou řídicího výboru grantového
programu Rozvoj vesnice 2014 * garantem grantového programu
Rozvoj vesnice 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: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 6/2014
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