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PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
obcí a DSO za rok 2013
V první polovině měsíce června 2014 ukončili
kontroloři Krajského úřadu Kraje Vysočina
přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných
svazků obcí (dále jen „DSO“) za rok 2013.
Z celkového počtu 704 obcí a 67 DSO v kraji
krajský úřad přezkoumal hospodaření 601
obcí a 44 DSO. Ostatní obce a DSO si nechaly
své loňské hospodaření prověřit za úplatu
profesionálními auditory.
Od srpna do prosince roku 2013 provedli krajští
kontroloři první dílčí přezkoumání hospodaření
u 382 obcí a u 44 DSO, a tedy u dvou třetin
územních celků, které požádaly krajský úřad
o přezkoumání svého hospodaření. Stejně jako
v předchozích letech cca 300 obcí požaduje
provedení tohoto dílčího přezkoumání dobrovolně
nad rámec zákonné povinnosti, neboť tím získají
čas pro odstranění případně zjištěných chyb
a nedostatků ještě do konce účetního období.
Při dílčích přezkoumáních za rok 2013 nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky v hospodaření
73 % obcí a 93 % DSO. U ostatních obcí se
nejčastěji vyskytovaly chyby v účetnictví a dále
nedodržování některých povinností stanovených
zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. U některých obcí
bylo také zjištěno, že nedodržely nově uloženou
zákonnou povinnost schválení účetní závěrky
podle vyhlášky Ministerstva financí č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, která
nabyla účinnosti dnem 1. srpna 2013.
Od konce ledna do poloviny června 2014 vykonali
kontroloři krajského úřadu druhá dílčí nebo
jednorázová přezkoumání hospodaření obcí a DSO
za rok 2013. Chyby a nedostatky v hospodaření
byly uvedeny ve zprávách o výsledku přezkoumání
hospodaření u 34 % obcí a 16 % DSO, pro
srovnání za rok 2012 byly zjištěny chyby
a nedostatky v hospodaření 26 % obcí a 11 %
DSO. Největší meziroční nárůst nedostatků byl
zjištěn v oblasti účetnictví, přičemž nejčetnější
byly chyby a nedostatky v inventarizaci majetku
a závazků, neprůkaznosti účetních záznamů,
v účtování o pozemcích, pohledávkách a závazcích
i v nedod ržování obsahového v y mezení
nákladových a výnosových účtů.
Opakovaně bylo zjišťováno neplnění některých
povinností stanovených zákonem o obcích,
zejména nekonání zastupitelstva obce nejméně
jednou za tři měsíce, nezveřejňování programu

zasedání zastupitelstva v zákonem stanovené
lhůtě a chybějící náležitosti zápisů ze zasedání
zastupitelstva.
Řada obcí také nedodržuje některé z administrativních povinností stanovených zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a DSO, například
posílají pozdě žádosti o přezkoumání hospodaření
nebo nepodávají informace krajskému úřadu
o opatřeních přijatých k odstranění zjištěných
nedostatků v zákonem určené lhůtě.
I když meziročně došlo ke snížení počtu případů
nedodržování povinností stanovených zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, přesto kvůli nezveřejnění
návrhu rozpočtu nebo návrhu závěrečného
účtu (včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření) na úřední desce a v elektronické
podobě z působem u mož ňujícím dál kov ý
přístup nejméně po dobu 15 dní přede dnem
jejich projednání v zastupitelstvu obce musely
být uloženy 29 obcím pokuty za dopuštění
se správního deliktu. Celkově bylo zjištěno
a prokázáno 31 správních deliktů, z toho čtyři
se týkaly nesplnění zákonné povinnosti stanovit
pravidla rozpočtového provizoria, respektive
podle nich hospodařit. Méně častá byla v roce
2013 porušení zákona o rozpočtových pravidlech
spočívající v neschválení závěrečného účtu
zákonem stanoveným vyjádřením „bez výhrad“
nebo „s výhradou“ anebo v termínu do 30. 6.
či nevedení finančního hospodaření obce v souladu
se schváleným rozpočtem.
V případě 28 obcí kontroloři zjistili, že se v jejich
hospodaření v roce 2013 opakovaly nedostatky
z předchozích let.
Více než 150 obcí a DSO bylo v závěru zpráv
o výsledku přezkoumání hospodaření upozorněno
na určitá rizika, která by mohla mít negativní
dopad na jejich budoucí hospodaření. Ve většině
případů se jednalo o potenciální deficit provozních
prostředků na krytí běžných výdajů nebo o vyšší
ukazatele dluhové služby a podílu závazků na
rozpočtových příjmech obce. Rizikovější úroveň
těchto ukazatelů však často souvisí s nutností
předfinancovat dotační projekty obcí pomocí
úvěrů.
Při přezkoumání hospodaření obcí za rok 2013
nebyl zjištěn žádný nový vyloženě kritický případ
finanční situace, jenž by obci znemožňoval úhrady
jejich závazků, pouze několik obcí bylo přímo ve
zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření

OBSAH
(výběr)
Dotace na územní plány obcí
z rozpočtu Kraje Vysočina
na rok 2015
str. 2
Seminář: Společné evropské
hodnocení udržitelnosti
budov (CESBA)
str. 2
Doporučení pro
práci s internetovým
bankovnictvím

str. 5

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

číslo 8/2014

strana 2

ZPRAVODAJ

upozorněno na možný nedostatek finančních prostředků nebo
nedostatečný přehled o majetku obce a jeho hodnotě.
Shrnutí nejčastějších nedostatků zjištěných při přezkoumání
hospodaření obcí a DSO v Kraji Vysočina za rok 2013 je zveřejněno
na internetových stránkách Kraje Vysočina v sekci Krajský úřad
> Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor kontroly. Zde
lze rovněž nalézt informace o základních povinnostech obcí
a DSO stanovených zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a DSO, o rizicích
zjišťovaných při přezkoumání hospodaření obcí a DSO v Kraji

Vysočina a výčet možných správních deliktů obcí a DSO podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. V sekci Krajský úřad je k dispozici také aplikace Často
kladené otázky, v níž jsou pod tematickou záložkou Přezkoumání
hospodaření obcí a DSO uvedeny některé častější dotazy a odpovědi
týkající se této agendy přenesené působnosti kraje.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701
e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

Dotace na územní plány obcí
z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015
Odbor územního plánování
a stavebního řádu Krajského
úřadu Kraje Vysočina připravuje
i pro příští rok poskytování dotací
na zpracování územních plánů.
Dotace budou poskytovány
dle Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací
na územně plánovací činnost
obcí z rozpočtu kraje Vysočina
(dále jen „zásady“) č. 07/12
schválených dne 15. 5. 2012
zastupitelstvem kraje.

Př ipomínáme proto obcím
kraje, které chtějí o dotaci na
zpracování územního plánu na
rok 2015 požádat, že termín pro
podávání žádosti je do 30. září
2014. Za včasně podanou žádost
se považuje i ta žádost, která
bude do 30. září 2014 podána
k poštovní přepravě.
Žádosti o dotaci se předkládají
odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského

úřadu Kraje Vysočina v jednom
vyhotovení na předepsaném
for mu lá ř i a včet ně př íloh
uvedených v zásadách. Text
zásad a potřebné formuláře
jsou obcím k dispozici na
odboru územního plánování
a stavebního řádu (L. Ryšavá,
kancelář C 1.08, tel. 564 602
270) a dále na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.
cz > Téma > Portál územního
plánování a stavebního řádu

> Financování ÚPD a jejich
změn > Dotace na pořízení
ÚPD nebo www.kr-vysocina.
cz > Téma > Finance > Zásady
zastupitelstva Kraje Vysočina
> Rok 2012.
 Lenka Ryšavá
odbor územního plánování
a stavebního řádu
telefon: 564 602 270
e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

Seminář pro angažované občany
V termínu 29.–30. 8. 2014 se v Libici nad Doubravou uskuteční
čtvrtý seminář pro angažované občany z Kraje Vysočina,
kteří se aktivně zapojují do dění, a přispívají tak ke zlepšování
podmínek v místě kde žijí.
Jde o dvoudenní odborné vzdělávání zástupců veřejné správy,
neziskových organizací a aktivních občanů v oblasti zapojování
veřejnosti do aktivit obce. Cílem je představení efektivních nástrojů
pro zapojování veřejnosti, jakými jsou například vedení skupin,
základy úspěšné komunikace zastupitelstva s občany, správné
prosazování cílů obce, organizace veřejného projednávání apod.
Letošní seminář je zaměřen
n a r e a l i z a c i i nve s t ič n ích
a neinvestičních projektů – jak
realizovat investiční projekty,

odpovědnost zadavatele, základní orientace ve výběrových
řízeních, udržitelnost projektu apod.
Akce je organizována v rámci projektu K raje Vysočina
Angažovanci, jehož celý název zní Zvýšení kvality Místní agendy
21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Rakousko – Česká republika. Kontaktní osoba: Jana
Böhmová, odbor regionálního rozvoje, telefon 564 602 556, e-mail:
bohmova.jana@kr-vysocina.cz.

Seminář: Společné evropské hodnocení udržitelnosti budov
(CESBA)
Kraj Vysočina podporuje zlepšování energetické účinnosti
budov ve svém majetku a dlouhodobě usiluje o dosahování
úspor ve spotřebě energií. Mezi

současné aktivity na tomto poli
patří i realizace nadnárodního
projektu CEC5 – Demonstrace
energet ické efek t iv nost i
a využití obnovitelných zdrojů

energie ve veřejných budovách,
p o d p o ř e n é h o z p r og r a m u
Evropské územní spolupráce
CENTRAL EUROPE (Interreg
IVB).

Kraj Vysočina v něm s dvanácti
partnery z osmi zemí střední
Evropy spolupracuje na vyvinutí
s p ole č né, vol ně dost upné
metody hodnocení udržitel-
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nosti budov v Evropě – CESBA
(Common European Sustainable
Building Assessment). Cílem je
rozšířit tento certifikační systém
směrem k obcím a regionům
jakožto významným investorům
v oblasti výstavby a umožnit
jim stavět kvalitně, energeticky efektivně a s minimálním
dopadem na životní prostředí.
Pro bližší seznámení s nástrojem
CESBA, jeho v ýchod isk y,
metodikou a možnostmi praktického využití v podmínkách
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ČR připravili čeští partneři
projek t u pod odbor ný m
vedením České komor y
architektů sérii vzdělávacích
seminářů. Úvodem semináře
bude představena problematika
udržitelnosti výstavby a vlivu
budov na globální ekologické
problémy a důvody k certifikaci
budov s důrazem na očekávané
přínosy společného evropského
hodnocení CESBA. Stěžejním
tématem pak bude praktické
v y u ž it í met ody CESBA

v průběhu jednotlivých fází
stavebního procesu: veřejná
zakázka, veřejná soutěž, projektování budov, výstavba, kontrola
kvality.
Vzdělávací semináře proběhnou
2. září 2014 v Ostravě, 9. září
2014 v Praze a 16. září 2014 ve
Zlíně. Na Vysočině se seminář
uskuteční v úterý 30. září 2014

v Jihlavě v sídle kraje. Srdečně
zveme nejen zástupce samospráv a odborníky z oblasti
stavebnictví a energetiky, ale
i zájemce z řad široké veřejnosti.
 Lenka Matoušková
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 549
e-mail: matouskova.l@kr-vysocina.cz

EDU REGIO – Vzdělávání pro udržitelný turismus
a regionální rozvoj, reg. č. CZ.1.07/3.2.09/05.0048
Mnoho regionů se dnes snaží identifikovat a maximálně využít
všechny oblasti hospodářství a podnikání, které mají potenciál
se rozvíjet, vytvářet pracovní místa i podnikatelské příležitosti,
a zajistit tak regionu trvale udržitelný rozvoj. Pro řadu regionů
v odlehlejších venkovských oblastech je (nebo by mohl být) jednou
z příležitostí, jak zajistit udržitelný rozvoj turismu, jehož multiplikační efekty dokážou naplnit všechna uvedená pozitiva. Řada
regionů s dobrými podmínkami pro rozvoj turismu ale neumí tento
potenciál využít, protože v oblasti veřejné správy stále nepracuje
dost odborníků s potřebnými moderními znalostmi a zkušenostmi
pro řízení turismu ani efektivní destinační management, které jsou
dnes pro úspěch a konkurenceschopnost nezbytné.
Projekt je inovativní zejména svým obsahem, komplexností a orientací na praktickou aplikovatelnost. V současnosti samozřejmě
existuje mezi odbornou veřejností rozsáhlé teoretické povědomí
o řízení, rozvoji, marketingu a nových trendech v cestovním
ruchu, ale jak již bylo zmíněno, tato teoretická znalost je v mnoha
ohledech vzdálená běžné praxi zejména na regionální a místní
úrovni a v oblasti malých provozů. Tyto důvody vedly žadatele
a partnera k výrazné orientaci vzdělávacích aktivit na dobrou praxi
a ověřené informace, případové situace a možnosti aplikovatelnosti do praxe destinací, regionů i celého kraje. Zároveň budou
v příkladech zohledněny specifika Kraje Vysočina jako unikátního turistického regionu – žádný obdobný vzdělávací program
(svým plánovaným obsahem, rozsahem a aktuálností informací)
nebyl dosud v kraji realizován.

Plánovaný model vzdělávání umožňuje rozšíření vzdělávacích
příležitostí tam, kde jsou pro potenciální účastníky hůře dostupné,
což není běžným standardem. Zajímavým multiplikačním efektem
je i příležitost k vytvoření komunikačních kanálů na základě
osobních kontaktů představitelů obou cílových skupin (mezi sebou
navzájem, ale i s lektory v projektu), které budou využitelné pro
rozvoj aktivit s návazností na CR, čímž se podpoří strategické cíle
Kraje Vysočina v této oblasti.
Projekt, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky, je realizován v období 1. 3. 2014
– 31. 3. 2015. Na webových stránkách www.edu-regio.cz budou
postupně zveřejňovány a doplňovány informace o realizaci
projektu a zprovozněna e-learningová aplikace s kompletními
vzdělávacími moduly.
 Jitka Mattyašovská
Vysočina Tourism
telefon: 606 775 428
e-mail: jitka.mattyasovska@vysocinatourism.cz

Klimatour 2014 propojila obce
v severní části Kraje Vysočina
Ve dnech 18.–20. 6. 2014 projeli
severní částí Vysočiny cyklisté
mezinárodní štafety Klimatour, kteří takto propagovali
ekologický způsobu přepravy,
vzájem né pot k ává n í mezi
obcemi a jejich kulturní i společenský život. Trasa letošního

r o č n í k u ve d l a z He r á lc e
na Žďársku přes Ždírec nad
Doubravou a Rozsochatec až
do Světlé nad Sázavou. Na
rozdíl od loňského ročníku bylo
letos krásné počasí a peloton
cyklistů navštívil celkem 15 obcí
a místních částí. V programu se

střídala vystoupení dětí ze škol
s prezentacemi místních firem
a sociálních organizací.
Záštitu nad akcí opět převzali
radní Kraje Vysočina Martin
Hysk ý (r eg ion á l n í roz voj
a územní plánování) a Petr
Piňos (multikulturní spolupráce

a neziskový sektor). „Letošní
třetí ročník přilákal hodně
zájemců i z podnikatelského
sektoru. Je vidět, že propagace
cyklistiky a ekologických témat
má řadu zastánců nejen mezi
neziskov ými organizacemi
a obcemi,“ řekl při přivítání
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pelotonu v obci Rozsochatec
radní Martin Hyský.
Kulturní a tematický program
opět zajistili členové organizace KUŠ, občanského sdružení
pro environmentální a multik ult u r n í v ýchov u. Poz vá n í
k účasti v letošním ročníku
přijali i zástupci Úřadu Dolnorakouské zemské vlády Bernard
Haas a Karl Trischler a členka
spolku Weinviertel Initiative 2020
Marlene Roupec z Mistelbachu.
Obce a města na trase připravily
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bohatý program s ukázkami
činnosti spolků a škol i ochutnávkou míst ních produ k t ů
a specialit.
Akce byla organizována v rámci
p r oje k t u K r aje Vy s o č i n a
s náz vem A nga žovanci
– Zvýšení kvality Místní agendy
21 prostřednictvím zapojení
aktivních občanů do rozvoje

regionu, který je realizován
v rámci přeshraniční spolupráce
s Dolním Rakouskem.
Všem, kteří se na přípravě
a průběhu akce podíleli, patří
upřímné poděkování. Zvláště
pak cyklistům z KČT Havlíčkův
Br o d , c yk l i s t ů m z Li bic e
a žákům škol z Krucemburku,
Ždírce nad Doubravou a Lučice,

kteří peloton na část cesty doprovázeli.
Fotogalerii akce naleznete na
www.facebook.com/zdravykrajvysocina.
 Dana Kratochvílová
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 586, email:
kratochvilova.d@kr-vysocina.cz

Novinky ve sbírce zákonů
Vyhlášení komunálních a senátních voleb
V částce 47/2014 Sbírky zákonů vydané dne 20. 6. 2014 bylo pod
č. 112 publikováno rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení
voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních
městech a do zastupitelstva Hlavního města Prahy a zastupitelstev
jeho městských částí.
Prezident republiky tímto vyhlásil komunální a senátní volby a stanovil
dny jejich konání na pátek 10. října 2014 a sobotu 11. října 2014.
Advokátní tarif
V částce 51/2014 Sbírky zákonů vydané dne 30. 6. 2014 byla pod
č. 120 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění
pozdějších předpisů.
Novela advokátního tarifu podstatně snižuje náklady vymáhání
pohledávek, a to jak v nalézacím, tak ve vykonávacím řízení.
Novela vyhlášky výrazně omezí náklady právního zastoupení
u peněžitých pohledávek do 50 000 Kč, a tím si klade za cíl regulovat obchody s pohledávkami na úkor sociálně slabých občanů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2014.
Zdravotní pojištění
V částce 46/2014 Sbírky zákonů vydané dne 18. 6. 2014 byl pod
č. 109 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, 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.
Novela zákona zvyšuje částku vyměřovacího základu pro platbu
za osoby, za něž je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát,
z 5 829 Kč na 6 259 Kč, a to z důvodu kompenzace výpadku příjmů
z výběru hospitalizačních regulačních poplatků.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2014 (část 1. 1. 2015).
Národní kulturní památky
V částce 45/2014 Sbírky zákonů vydané dne 13. 6. 2014 bylo
pod č. 106 publikováno nařízení vlády o prohlášení některých

kulturních památek za národní kulturní památky.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2014.
Jízdní řády
V částce 52/2014 Sbírky zákonů vydané dne 9. 7. 2014 byla pod
č. 122 publikována vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové
dopravy.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014 (část 1. 9. 2015).
Zranitelné oblasti a podmíněnost podpor
V částce 50/2014 Sbírky zákonů vydané dne 26. 6. 2014 bylo
pod č. 117 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády
č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti
poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2014.
Veřejná podpora v regionech soudržnosti
V částce 51/2014 Sbírky zákonů vydané dne 30. 6. 2014 bylo pod
č. 118 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 596/2006 Sb., kterým se stanovuje přípustná míra veřejné
podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády stanovuje hodnoty přípustné míry veřejné podpory
pro investiční akci za celou dobu čerpání veřejné podpory․
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2014.
Poskytování dávek ZTP
V částce 49/2014 Sbírky zákonů vydané dne 26. 6. 2014 byla pod
č. 116 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011
Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška upravuje průkaz osoby se zdravotním postižením včetně
jeho vzoru․
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
 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
Nové národní kulturní památky
V částce 45/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 6. 2014 bylo pod
č. 106 publikováno nařízení
vlády o prohlášení některých
kulturních památek za národní
kulturní památky.
Nařízení vlády si klade za
cíl doplnit stávající soubor
národních kulturních památek
t a k , aby se post upně st al
reprezent ativ ním vzorkem
nejvýznamnějších kulturních
pa mátek v celém ši rokém
spektru kulturního dědictví
České republiky.
Prohlašování nejvýznamnějších kulturních památek, které
dokumentují nejrůznější oblasti
lidské činnosti, za národní
kulturní památky je zákonem

stanovený postup pro povýšení
těchto věcí do vyšší hodnotové
kategor ie. Dopl ňová n í m
soubor u národ ních k ult u rních památek se tak získává
ucelený přehled o významu
našeho kulturního dědictví
nejen v České republice, ale
i v evropských souvislostech.
Investice do uchování a zhodnocení kultur ního dědictví
m ají p ř e d e v š í m p ř í z n iv ý
vliv na udržení jedinečného
historického prostředí, které je
svým významem nenahraditelné a neocenitelné. Současně
znamenají i zvýšení zájmu
o tyto památky, a tím i navýšení
př íjmů z cestovního r uchu
v dané oblasti.

V K r aji Vy s o č i n a byly
národními kulturními
památkami prohlášeny hned
tři památky, a to Michalův
statek v Pohledi jako ukázka
vývoje lidového stavitelství na
Vysočině od konce 17. století do
počátku 20. století, dále sklárna
v Tasicích ja ko tech n ická
památka patřící k nejstarším
sklárnám v Evropě produkujícím barevné, ručně foukané
sklo a v neposlední řadě zámek
Červená Řečice, jenž patří mezi
renesanční zámky pevnostního
typu a je významným dokladem
proměny staršího středověkého sídla na reprezentativní
rezidenci s prvky takzvané
české renesance.

Do kat alog u prohlášených
národních kulturních památek
b y l y m i m o ji n é z a p s á n y
například Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích,
soubor plavebních kanálů na
Šumavě včetně Schwarzenberského kanálu, Bechyňský
most, důl Mauritius v Hřebečné,
n áve sn í z von ic e v L ouc e
a soubor hornických památek
v Březových Horách.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 10. 2014.
 Miroslav Magrot
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Doporučení pro práci s internetovým bankovnictvím
Doporučení pro práci s internetovým bankovnictvím
Vzhledem k neustále se zvyšujícímu riziku kybernetických
z lo či nů bychom vá m r á d i
tímto materiálem připomněli
několik základních pravidel pro
bezpečnou práci s citlivými daty
a informačními systémy, zejména
internetovým bankovnictvím.
Vytvořte si silné heslo
- délka minimálně 12 znaků
- nepoužívat celá slova; pokud je
použijete kvůli snazšímu zapamatování, rozdělte je speciálním
znakem či velikostí písmene,
například místo JihlavaSkola
lze použít jiH-LavaskO!La
- nepoužívejte notoricky známá
či lehce odvoditelná hesla,
například 12345, 123456789,
heslo, qwertz, qwerty, asdfgh,
Kamil, kamil84, kamil1984
- nikdy nepoužívejte heslo do
internetového bankovnictví
jako heslo do jiného systému,
musí být unikátní. Ideálně co
systém, to jiné heslo

Využívejte vícefaktorovou
autentizaci
- používejte minimálně dvoufaktorovou autentizaci v různých
zařízeních
- kromě uživatelského jména
a hesla například certifikát
uložený v kryptografickém
HW zařízení (USB token,
čipová karta), jednorázové heslo
s omezenou platnosti zaslané
pomocí SMS na mobilní telefon
nebo generované speciálním
HW zařízením
Do banky se přihlašujte pouze
z bezpečných prostředí
- přihlašujte se pouze z takových
počítačů, nad kterými máte
kontrolu
- připojujte se pouze z důvěryhodných sítí, nikdy z veřejné
wi-fi
- využívejte softwarovou klávesnici buď přímo v aplikaci, nebo
v MS Windows dostupnou
pomocí (Win + U > Spustit
funkci Klávesnice na obrazovce)

- na počítači, ze kterého se
přihlašujete k internetovému
bankovnictví, nepoužívejte
nelegální SW, nenavštěvujte
rizikové webové stránky
Dávejte pozor na odkazy
- než kliknete na odkaz v e-mailu
nebo otevřete přílohu, zamyslete se, jestli se jedná o důvěryhodný zdroj (odesílatel,
elektronický podpis)
- žádná bankovní instituce vás
nikdy nebude žádat o zadání
vašich přístupových údajů nebo
o instalaci aplikace prostřednict vím e-mailu. Takové
e-maily ihned vymažte.
- při přístupu na portál internetového bankovnictví si vždy
kontroluje certifikát zabezpečení stránky. Věnujte pozornost
bezpečnostním upozorněním
internetového prohlížeče. Kontrolujte přítomnost „zeleného
pruhu“ v adresním řádku
Z a b e z p e č t e s v ůj p o č í t a č
a udržujte jej aktualizovaný
- bezpečnostním minimem je
používání aktualizovaného

antivirového řešení, výhodou
je používaní dalšího antimalware řešení
- pravidelně aktualizujte nejen
operační systém, ale i používaný software, například
internetový prohlížeč, Java,
Adobe Reader…
Správa bankovního účtu
- nastavte si notifikace o prováděných platbách nebo přihlášení k vašemu bankovnímu
účtu
- pravidelně kontrolujte pohyby
na účtu a v případě zjištění
podezřelé transakce ihned
kontaktujte banku
- pro ukončení práce v internetovém bankovnictví se
vždy korektně odhlaste. Po
odhlášení zavřete internetový
prohlížeč.
- před prací v internetovém
bankovnictví a při ní mějte
s p u š t ě n é je n n e z by t n é
aplikace. Ukončete zejména
aplikace IM (Skype, ICQ),
odpojte se ze sociálních sítí
(Facebook) atd.
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Nenechávejte při koupání své věci bez dozoru
V létě policisté zaznamenávají větší nárůst krádeží odložených
věcí na koupalištích a u rybníků. V měsíci červnu policisté v Kraji
Vysočina šetřili již pět těchto případů. Zatím k poslední krádeži
volně odložených věcí u rybníku došlo ve večerních hodinách
10. června 2014 na hrázi Velkého pařezitého rybníka u obce Řásná
na Jihlavsku. Neznámý pachatel zde odcizil z volně odloženého
batohu mobilní telefon Huawei. Majiteli, který se v té době koupal,
vznikla hmotná škoda přibližně 10 000 Kč. Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V případě dopadení
hrozí pachateli až dvouletý trest odnětí svobody.
Jak se tedy proti těmto zlodějům, kteří čekají jen na to, až necháme
svoje věci bez dozoru a půjdeme se vykoupat, účinně bránit? Je
třeba mít na paměti několik jednoduchých pravidel, jejichž dodržování může minimalizovat riziko okradení.
1. K vodě s sebou rozhodně neberte velké finanční obnosy, platební
karty a cennosti. Pokud to jen trochu půjde, nechejte doma
i mobilní telefon.
2. Jestliže budete na pláži sami a chcete se jít vykoupat, požádejte důvěryhodnou osobu, aby vám věci pohlídala. Ani to
samozřejmě nemusí být bez rizika, pokud jde o cizí osobu.
Ve skupince je lepší ohlídat si věci navzájem.

3. Ještě více riskuje ten, kdo si najde nějaké opuštěné romantické místo, nechá věci na břehu a jde se vykoupat. Zloděj se
v takovém případě nemusí obávat, že ho někdo při krádeži
uvidí. V tomto případě je nejlepší využít nejrůznější voděodolná
pouzdra, a peníze či klíče od bytu tak mít při sobě i ve vodě.
4. V případě, že k vodě jedete osobním vozidlem, nabízí se možnost
nechat důležité nebo cenné věci ve voze. Zde je ale třeba si
uvědomit, že i zaparkovaná vozidla jsou velkým lákadlem pro
zloděje. Obzvlášť pokud necháte věci uvnitř auta na viditelných
místech jako na sedačkách, přístrojové desce nebo v přihrádkách
na středovém panelu.
Skutečně nejlepší prevencí před krádeží nechat veškeré důležité
nebo cenné věci doma.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR
 nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence
telefon: 974 261 208
mobil: 725 868 475
e-mail: prevence@policievysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2014 konaného dne 24. 6. 2014
Usnesení 0268/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0269/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje volí JUDr. Drahoslava Oulehlu
a Bc. Lukáše Vlčka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2014.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0270/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Usnesení 0271/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0272/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
Smlouvu o výkonu funkce centrálního zadavatele podle § 3, odst. 1, písm. b)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
dle materiálu ZK-04-2014-04, př. 1.
odpovědnost: OZ, OI, OAPŘ, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0273/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout
dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2014 žadatelům na
projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2014-05, př. 1 * neposkytnout dotace
v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2014 žadatelům na projekt
dle materiálu ZK-04-2014-05, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0274/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout
dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie
2014 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2014-06, př. 1 *
neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační
technologie 2014 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2014-06, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0275/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 22
Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-04-2014-07, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby
Kraje Vysočina, příspěvkové organizace termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0276/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
Smlouvu o ručení s Komerční bankou, a. s., dle materiálu ZK-04-2014-08,
př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0277/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s realizací plánovaného projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina dle
materiálu ZK-04-2014-09, př. 2 a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši
15 % celkových způsobilých výdajů, schvaluje * převod finančních prostředků
ve výši max. 80 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na
zvláštní účet kraje určený na financování projektu Modernizace a standardizace
vybavení ZZS Kraje Vysočina s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány
postupně podle aktuální potřeby projektu * závazek Kraje Vysočina o spolufinancování projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky, odbor analýz a podpory řízení, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje
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Vysočina, příspěvkové organizace, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0278/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 19
Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle
materiálů ZK-04-2014-10, př. 2, a ZK-04-2014-10, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0279/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje sedmý ročník
celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice, bere na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro
hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2014-11, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana, termín:
31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0280/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit * Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 15/13 ze dne
10. prosince 2013 * Pravidla kontrolní činnosti výborů schválená usnesením
č. 067/06/01/ZK ze dne 20. 11. 2001.
odpovědnost: hejtman kraje, termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0281/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje podporuje a požaduje uspíšení příprav projektu výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany
(projekt EDU 5) a vyvolání odborné diskuze s cílem nalézt optimální termíny
uskutečnění tohoto projektu (případně i s jeho upřednostněním před projektem
na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín), ukládá hejtmanovi kraje projednat
tuto problematiku dle možností s předsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu, představiteli ČEZ, a. s., a dalšími osobami dle uvážení hejtmana, a to
s využitím argumentů uvedených v materiálu ZK-04-2014-13, př. 1.
odpovědnost: hejtman, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0282/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 dle materiálu ZK-04-2014-14, př. 1, rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost
a veřejný pořádek, v celkové výši 570 075 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 dle materiálu ZK-04-2014-14, př. 2, na základě
vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2014-14, př. 4 *
zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého
majetku v roce 2014 dle materiálu ZK-04-2014-14, př. 3, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení,
§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek, o částku 70 075 Kč při současném
snížení § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku, o částku
70 075 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor, termín:
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0283/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje 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-04-2014-15, př. 1, a materiálu ZK-04-2014-15, př. 3, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na věcné vybavení jednotky
SDH obce na rok 2014 v celkové výši 1 898 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0284/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace o projektu společné česko-rakouské didaktické učební pomůcky k výuce
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dějepisu dle materiálu ZK-04-2014-16, prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2014-16, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 1. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0285/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny
pro členy řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období
1. 12. 2013 – 31. 5. 2014 dle materiálu ZK-04-2014-17, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0286/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * odměny
pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období
1. 12. 2013 – 31. 5. 2014 dle materiálu ZK-04-2014-18, př. 1 * odměny pro
předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2013
- 31. 5. 2014 dle materiálu ZK-04-2014-18, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0287/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účetní závěrku
Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2013.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0288/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2013 bez výhrad, schvaluje
Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2013 dle materiálu ZK-04-2014-20,
př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0289/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017 dle materiálu ZK-04-2014-21, př. 1,
bere na vědomí rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017 bez
kapitoly Evropské projekty dle materiálu ZK-04-2014-21, př. 2, rozpis výhledu
příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017
dle materiálu ZK-04-2014-21, př. 3, a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované
z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2014-21, př. 4.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0290/04/2014/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 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0291/04/2014/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 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0292/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést
darem nově oddělené pozemky dle GP č. 559-82/2013 pro k. ú. Ostrov nad
Oslavou uvedené v materiálu ZK-04-2014-24, př. 1, tab. 1, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví Městyse Ostrov nad Oslavou * nabýt darem nově oddělený pozemek dle GP č. 559-82/2013 pro k. ú. Ostrov nad Oslavou uvedený
v materiálu ZK-04-2014-24, př. 1, tab. 2, z vlastnictví Městyse Ostrov nad
Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina * úplatně nabýt nově oddělené pozemky dle GP č. 559-82/2013 pro k. ú. Ostrov nad Oslavou uvedené v materiá-
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lu ZK-04-2014-24, př. 2, z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina
za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2, schvaluje * dodatek č. 1137 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-04-2014-24, př. 3 * dodatek č. 1138 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK04-2014-24, př. 4 * dodatek č. 1139 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2014-24, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0293/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
Krajem Vysočina a Městem Třebíč smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle
které se Kraj Vysočina zaváže převést a Město Třebíč se zaváže převzít silnici
III/36075 včetně všech součástí a příslušenství a pozemky par. č. 1498/1 – ost.
plocha, silnice, par. č. 1499/2 – ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 – ost. plocha,
silnice, par. č. 1499/4 – ost. plocha, silnice, par. č. 1497/1 – ost. plocha, silnice
v k. ú. Třebíč, a část pozemku par. č. 1134/1 – ost. plocha, silnice, v k. ú. Střítež
u Třebíče, za podmínky předchozí opravy silnice ze strany budoucího dárce.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0294/04/2014/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 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0295/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * dodatek č. 1141
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2014-27, př. 1 * dodatek č. 1142 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2014-27, př. 2 * dodatek č. 1143 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2014-27, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0296/04/2014/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 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0297/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par.
č. 2455/4 – ost. plocha, ost. Komunikace, o výměře 361 m2, par. č. 2455/6
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 908 m2 a par. č. 1614/2 – ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Humpolec, schvaluje
dodatek č. 25 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle
materiálu ZK-04-2014-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0298/04/2014/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 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0299/04/2014/ZK – Zastupitelstva kraje rozhoduje uzavřít mezi
Krajem Vysočina a Městem Moravské Budějovice smlouvu o budoucí daro-
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vací smlouvě, podle které se Kraj Vysočina zaváže převést a Město Moravské
Budějovice se zaváže převzít úseky silnice III/15226 od křižovatky se silnicí
II/152 po křižovatku se silnicí III/15225 a od křižovatky se silnicí III/15116 po
křižovatku se silnicí III/15115 včetně všech součástí a příslušenství a pozemky par. č. 4214/10 – ost. plocha, silnice, par. č. 5194/1 – ost. plocha, ostatní
komunikace, par. č. 4214/1 – ost. plocha, silnice, par. č. 4219/2 – ost. plocha,
silnice, část par. č. 4157/6 – ost. plocha, silnice v k.ú. Moravské Budějovice,
a pozemky par. č. 1434 – ost. plocha, silnice, a par. č. 1480 – ost. plocha, silnice, v k. ú. Vranín za podmínky předchozí opravy silnice v rozsahu kvalitní
opravy vozovky způsobem vysprávky lokálních výtluků a narušeného podloží
a asfaltovým kobercem tloušťky min. 5 cm ze strany budoucího dárce dle
smlouvy dle materiálu ZK-04-2014-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0300/04/2014/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 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0301/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí
pozemky par. č. 2544/12 – ostatní plocha, silnice, o výměře 335 m2 a par.
č. 2544/13 – ostatní plocha, silnice, o výměře 79 m2 v k. ú. a obci Humpolec
z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994226, do vlastnictví Kraje
Vysočina za kupní cenu 68 400 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0302/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně
pozemek par. č. 2636/6 – ostatní plocha, dráha, o výměře 50 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev za cenu 5 800 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2014-34,
př. 1, z vlastnictví Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1146 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2014-34, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0303/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * změnit
usnesení 0286/04/2013/ZK tak, že materiál ZK-04-2013-47, př. 1, bude nahrazen materiálem ZK-04-2014-35, př. 1 * nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle
materiálů ZK-04-2014-35, př. 2, ZK-04-2014-35, př. 3, ZK-04-2014-35, př. 4,
a ZK-04-2014-35, př. 5, za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených
v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0304/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0476/06/2010/ZK ze dne 9. 11. 2010 ve znění usnesení 0202/03/2011/
ZK ze dne 10. 5. 2011 a usnesení 0470/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011 tak,
že materiál ZK-06-2010-28, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-04-2014-36,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0305/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje vzdát se předkupního práva k části pozemku par. č. 3041/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem v rozsahu dle materiálu ZK-04-2014-37, př. 2, tj. dílů pozemku par.
č. 3041/1 zaměřených dle Geometrického plánu č. 2213-825/2013 v celkové
výměře 235 m2 ve vlastnictví Města Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0306/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést pozemek par. č. st. 2488/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2,
jehož součástí je stavba Jejkov č. p. 68, bydlení, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města
Třebíč za kupní cenu 2 927 000 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena v termínu do 1 roku od uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0307/04/2014/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 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0308/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně
nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2014-40, 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 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0309/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, o částku
5 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek,
přílohy M5 – Investice ve školství, o částku 5 000 000 Kč * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, o částku 5 000 000 Kč na pořízení geometrických
oddělovacích plánů na zaměření pozemků jiných vlastníků pod silnicemi II.
a III. tříd.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství,
odbor ekonomický, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o., termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0310/04/2014/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 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0311/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0221/03/2014 tak, že text * 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 * se nahrazuje textem * 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 s tím, že Kraj Vysočina uhradí daň
z nabytí nemovitosti.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0312/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 3227/80 – ostatní plocha, silnice, o výměře 54 m2 a par.
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č. 3227/81 – ostatní plocha, silnice, o výměře 6 m2 dle geometrického plánu
č. 1269-3727/2013 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Města
Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek
č. 1147 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-04-2014-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0313/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Moravské Budějovice vodovodní řad vybudovaný na pozemcích par. č. 2083/4, par. č. 2083/5, par.
č. 2087/7 par. č. 2087/8, par. č. 2087/11, par. č. 2087/12, par. č. 2702 a par.
č. 4204/3 v k.ú. Moravské Budějovice za dohodnutou kupní cenu ve výši
300 000 Kč včetně DPH dle smlouvy dle materiálu ZK-04-2014-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0314/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat části
pozemku par. č. 699/1 v k. ú. Slavíkovice u Jemnice, dle GP č. 140-3382/2013
nově označené jako par. č. 699/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 420 m2, par. č. 699/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
427 m2, par. č. 699/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 58 m2
a par. č. 699/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 206 m2, vše
v k. ú. Slavíkovice u Jemnice a obci Slavíkovice z vlastnictví Kraje Vysočina
do vlastnictví Obce Slavíkovice, schvaluje dodatek č. 1148 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0315/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit usnesení 0575/08/2012/ZK, ukládá Krajskému úřadu Kraje Vysočina předložit
hodnotu stavby autobusového zálivu jako nepeněžní příjem k dani z příjmu
právnických osob v daňovém přiznání.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0316/04/2014/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 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0317/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemek st. par. č. 6288 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 243 m2
v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje dodatek č. 11 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu
ZK-04-2014-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0318/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout
dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2014 žadatelům, na
projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2014-50, př. 1 * neposkytnout dotace
v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2014 žadatelům, na projekt
a ve výši dle materiálu ZK-04-2014-50, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0319/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotace žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0320/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Obcí Zvole
dle materiálu ZK-04-2014-52, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0321/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem
Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2014-53, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0322/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 1149 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-04-2014-54, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0323/04/2014/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 10 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu
silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na akce dle materiálu ZK-04-201455, př. 1, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě o částku 10 000 000 Kč * rozpočtové opatření v rámci kapitoly
Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční
transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 17 000 000 Kč (ÚZ
00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou
organizaci, na akci II/351 Dobrá–Macourov při současném snížení rozpočtu
akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě o částku 17 000 000 Kč *
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 10 000 000 Kč s určením
na zajištění jmenovitých akcí dle materiálu ZK-04-2014-55, př. 1 * zvýšení
závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 17 000 000 Kč s určením na krytí
nákladů spojených s realizací akce II/351 Dobrá–Macourov.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Usnesení 0324/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * rozdělit projekt „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba“ na projekty „II/602 hr.
kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 1“ a „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7.
stavba – úsek č. 2“ dle materiálu ZK-04-2014-90, př. 1 * změnit usnesení
0553/08/2012/ZK tak, že materiál ZK-08-2012-17, př. 1, bude nahrazen materiálem ZK-04-2014-90, př. 4.
odpovědnost: ODSH, termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0325/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na
zvláštní účet projektu II/405 Zašovice – průtah v maximální výši 30 mil. Kč
v případě, že bude podpořen ze zdrojů ROP Jihovýchod * převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet
projektu II/345 Chotěboř – průtah, 2. etapa, v maximální výši 35 mil. Kč v případě, že bude podpořen ze zdrojů ROP Jihovýchod * převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu II/523 Jihlava – Větrný Jeníkov v maximální výši 80 mil. Kč v případě,
že bude podpořen ze zdrojů ROP Jihovýchod * převod finančních prostředků
z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu
II/523 Větrný Jeníkov – Humpolec v maximální výši 85 mil. Kč v případě, že
bude podpořen ze zdrojů ROP Jihovýchod.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0326/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysoči-
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n1a č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Ořechov,
se sídlem Ořechov 87, 594 52 Ořechov, IČO: 00545775.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 15. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0327/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o účasti Kraje
Vysočina na EXPO 2015, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 – Cestovní ruch, o částku ve výši
300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku
300 000 Kč na přípravu účasti Kraje Vysočina na EXPO 2015, ukládá odboru regionálního rozvoje připravit prezentaci Kraje Vysočina na EXPO 2015
a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Usnesení 0328/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2420 – Splátky půjčených
prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů) o částku 710 000 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky od Energetické agentury
Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu FUWA – Future of Waste
a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0329/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí
navržených k podpoře dle materiálu ZK-04-2014-59, př. 1, rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje, ve výši uvedené v materiálu ZK-042014-59, př. 1, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2014-59, př. 1, na
realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-04-2014-59, př. 1, v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů Místní agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0330/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Krajský annex
Kraje Vysočina Strategie inteligentní specializace ČR dle materiálu ZK-042014-60, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0331/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014–2020 uvedené
v materiálu ZK-04-2014-61, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 24. 06. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0332/04/2014/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: ORR, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0333/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní
tělovýchovná činnost, 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, rozhoduje poskytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč Třebíč Nuclears se sídlem Na Hvězdě 1388, Horka – Domky, 674 01 Třebíč, IČ: 26596792, dle materiálu ZK-04-2014-62, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0334/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, v celkové výši 8 623 000 Kč
dle tabulky 1 materiálu ZK-04-2014-63, př. 2, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, v celkové výši
274 000 Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-04-2014-63, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
červen 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0335/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí záměry
změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem
Vysočina označené v materiálu ZK-04-2014-64, př. 1, kódy 1A, 2A, 3A, 3B,
4A, 4B, 4C, 4D, 6A, 6B, 6C.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 6. 2014 odeslat příslušnému správnímu
orgánu
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0336/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 školám dle materiálu
ZK-04-2014-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
červen 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0337/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov,
IČ: 00530948, se sídlem Sokolovská 4656/122c, 586 01 Jihlava, ve výši
12 320 Kč na podporu účasti na Mistrovství Evropy v kulturistice a fitness.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0338/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u školy zřizované Krajem Vysočina označené
v materiálu ZK-04-2014-68, př. 1, kódy 1A, 1B, 1C.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 6. 2014 odeslat příslušnému správnímu
orgánu
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0339/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke grantové smlouvě pro PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO v rámci Programu celoživotního učení, SMLOUVA ČÍSLO: COM-REG-2013-012,
projekt s názvem Schools as learning institutions, dle materiálu ZK-04-2014-69,
př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0340/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419
– Ostatní tělovýchovná činnost, 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, rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč HC Dukla Jihlava, s. r. o., se sídlem
Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČ: 25514750, dle materiálu ZK-04-2014-66, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 2, zdržel se 0.
Usnesení 0341/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o vývoji v subjektech, které vznikají na základě usnesení zastupitelstva
kraje č. 0308/04/2013/ZK k řešení důsledků demografického vývoje dle materiálu ZK-04-2014-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0342/04/2014/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 3 047 204,25 Kč v souvislosti s vratkou čtvrté splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina
do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka
8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, termín: 04. 07. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0343/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3317 – Výstavní činnosti
v kultuře, Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, IČ: 00295841, dle materiálu ZK-04-2014-72, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0344/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-04-2014-73, př. 1, rozhoduje poskytnout zápůjčku v celkové
výši 3 120 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ: 00083607, za účelem realizace projektu Živá kulturní
spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko dle materiálu ZK-04-2014-73, př. 3,
schvaluje převod finančních prostředků ve výši 3 120 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014 na kapitolu Kultura, § 3315 –
Činnosti muzeí a galerií, za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 120 000 Kč
s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
na financování projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0345/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací dle materiálů ZK-04-2014-74, př. 1,
ZK-04-2014-74, př. 2, ZK-04-2014-74, př. 3, ZK-04-2014-74, př. 4, ZK-042014-74, př. 5, ZK-04-2014-74, př. 6, ZK-04-2014-74, př. 7, ZK-04-2014-74,
př. 8, ZK-04-2014-74, př. 9, ZK-04-2014-74, př. 10.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu, termín:
30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0346/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků * ve výši 3 880 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, za účelem
poskytnutí půjčky s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu
Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014–
2015 * ve výši 3 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje
na rok 2014, kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, za účelem poskytnutí
půjčky s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Zkvalitnění
on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor
ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, termín:
31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0347/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout
dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2014 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2014-76, př. 1 * neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2014 žadatelům uvedeným v materiálu
ZK-04-2014-76, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0348/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války
u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-042014-77, př. 1 * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura,
§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního
a historického povědomí, o částku 1 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 1 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0349/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle
materiálu ZK-04-2014-78, př. 1.
odpovědnost: OSV a ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0350/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koncesní projekt s názvem Domov seniorů Humpolec dle materiálů ZK-04-2014-79, př. 1,
ZK-04-2014-79, př. 2, ZK-04-2014-79, př. 3, ukládá odboru sociálních věcí
přípravu a realizaci koncesního řízení.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0351/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní
záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 445 700 Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 445 700 Kč
dle materiálu ZK-04-2014-80, př. 1 * vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace
dle materiálu ZK-04-2014-80, př. 2, rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly
Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ve výši 2 839 700 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví
a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu
ZK-04-2014-80, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0352/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 3636 – Územní rozvoj, o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje
a majetek kraje, o částku 1 000 000 Kč, rozhoduje poskytnout finanční dar ve
výši 1 000 000 Kč Městu Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671 dle materiálu ZK-04-2014-81, př. 2.
odpovědnost: OSV, OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0353/04/2014/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 21 611 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 21 611 000 Kč * vzorovou smlouvu
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2014-92, př. 4, rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 21 611 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů ZK-04-2014-92, př. 1, ZK-04-201492, př. 2, a ZK-04-2014-92, př. 3.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 30. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0354/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje prodloužit
termín realizace usnesení č. 0493/06/2013/ZK do 31. 8. 2014.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0355/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vydává Obecně závaznou vyhlášku Kraje Vysočina, kterou se mění Obecně závazná vyhláška kraje
Vysočina č. 1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, dle materiálu ZK-04-2014-83, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0356/04/2014/ZK - Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00586.0001 dle materiálu
ZK-04-2014-84, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 15. července 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0357/04/2014/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-04-2014-85, 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-04-2014-85, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor,
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0358/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00581.0018 dle materiálu ZK-042014-86, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0359/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o změně v realizaci projektu ID ZZ00544.0009.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0360/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Závěrečnou
zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2013 dle materiálu ZK04-2014-88, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0361/04/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Investujme v sociálních službách 2014 dle materiálu ZK-04-2014-89,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Investujme v sociálních
službách 2014 ve složení * ODS – Barbara Litomiská (PE), Bohuslava Jílková (JI) * KDU-ČSL – Pavel Pípal (PE), Marek Topolovský (HB) * ČSSD
– Ivana Mojžyšková (HB) * KSČM – Kamil Vejvoda (ZR), Věra Buchtová
(ZR) * Pro Vysočinu – Pavel Hájek (PE), Zdeňka Marková (ZR) * TOP09
a STAN – Ladislav Bárta (ZR), Jana Spekhorstová (TR) * Pavlu Kučerovou
(PE, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Investujme
v sociálních službách 2014 * garantem grantového programu Investujme v sociálních službách 2014 odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu
s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

