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Investiční mapa Kraje Vysočina

doplněna o data o silnicích

Dubnovou novi n kou v i nter netové sekci
Hospodaření transparentně Kraje Vysočina na www
stránkách Kraje Vysočina je doplnění souhrnných
informací o investicích do modernizace a nákladů
na opravy silnic II. a III. tříd. „Naším cílem je
poskytnout veřejnosti informace o investičních
aktivitách kraje v místě jejich bydliště, případně
i v celém kraji, a sledovat, v jakém rozsahu v této
lokalitě kraj investuje. Jako patrně první z krajů
nabízíme aplikaci přehledu modernizace a oprav
krajských komunikací. On-line aplikace je neustále
aktualizována,“ informoval náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové
politiky Vladimír Novotný.
Vzhledem k tomu, že krajští analytici do investiční
mapy komunikací promítli veškeré údaje o správě
za prostředky Kraje Vysočina od roku 2003, jde

patrně o jeden z dalších nejucelenějších přehledů
na stránkách www.kr-vysocina.cz. „Z přehledu
například vyplývá, že jednou z nejudržovanějších
komunikací v regionu je páteřní komunikace
II/602 sloužící jako důležitá objízdná trasa při
uzavření dálnice D1. Jen z dotačních titulů EU
byla za posledních osm let do silnice investována
cca 1 mld. korun,“ uvedl Vladimír Novotný.
Po revizi kompatibility jednotlivých evidenčních
systémů zvažuje Kraje Vysočina promítnout do
investiční mapy komunikací také akce realizované
Krajskou správou a údržbou silnic. To znamená,
že do systému by se v budoucnu mohly promítnout
také náklady na opravy a běžnou údržbu.
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 Dana Buřičová, odbor analýz a podpory řízení,
e-mail: buricova.d@kr-vysocina.cz

Informace o databázi ePusa – Koordinační dohoda

s Hasičským záchranným sborem
kraje Vysočina

V běžném životě mohou nastat
mimořádné události nebo krizové
situace, kdy je potřeba svolat
orgány krizového řízení za účelem
řešení těchto situací. Vyrozumění
a svolání těchto orgánů provádí
Krajské operační a informační
středisko HZS kraje (dále jen
„KOPIS“). Úspěšnost daného
úkolu je zásadně limitována
především tím, jaké relevantní
podklady (kontakty) má KOPIS
pro tento účel na orgány krizového
řízení k dispozici.
K raj Vysočina a Hasičsk ý
záchranný sbor kraje Vysočina
uzavřely Koordinační dohodu
o spolupráci v oblasti tvorby,
ak t ualizace a v y u žívání
databáze kontaktních údajů na
portálu ePUSA (www.epusa.cz).
Konkrétně pak sekce Krizové
ř í zen í a Kont a k t n í osoby
krizového řízení.

Kraj i KOPIS se zavazují při
své činnosti využívat portál
ePUSA, a to jako jediný zdroj
dat veškerých kontaktních údajů
potřebných pro zajištění spojení
pro potřeby krizového řízení
a řešení mimořádných událostí.
Získané údaje se používají při
zpracování a využívání plánů
spojení, plánů vyrozumění
(příp. dalších částí) krizových,
havarijních, vnějších havarijních
a povodňových plánů.
Za validitu dat kontaktních
údajů členů orgánů odpovídají
příslušné obce. Každá obec
má možnost editovat si údaje
o sobě sama. Jedná se o tyto
orgány: krizové štáby obcí
(u obcí, kde není krizový štáb
zřizován, kontakt na starostu)
a povod ňové komise obcí.
Obce s rozšířenou působností
edit ují navíc t y to orgány:

krizové štáby obcí s rozšířenou
působností, povodňové komise
obcí s rozšířenou působností
a bez pe č nost n í r a dy obcí
s rozšířenou působností.
D o s y s t é mu e PUSA js o u
předávány údaje z aplikace
Seznam orgánů veřejné moci.
Aby dochá zelo k přenosu
d at mezi těm ito dvěma
aplikacemi, stačí, když se obec
alespoň jednou přihlásí do
www.epusa.cz heslem lokálního
administrátora CzechPointu.
V sekci K r i zového ř í zen í
v ePUSA m á k a ž d á OR P
mož nost e d it ovat i úd aje
o o b c í c h ve s vé ú z e m n í
působnosti.
 Táňa Mrázková,
odbor informatiky,
tel. 564 602 104,
e-mail mrazkova.t@kr-vysocina.cz
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Čistá Vysočina 2015
L e t o s p r ob ě h l ji ž s e d mý
ročník akce Čistá Vysočina,
který se koná v souvislosti
s Mezinárodním dnem Země
připadajícím na 22. duben.
Aktivita organizovaná pod
hlavičkou projektu Zdravý Kraj
Vysočina probíhala letos od
11. do 22. dubna.
Od počátku se o tuto osvětovou
akci zajímalo značné množství
obyvatel kraje. Dobrovolníků,
kteří přispěli svou osobní účastí
na zlepšení životního prostředí,
ka ždý m rokem př ibý valo.
Do pr v ního ročník u Čisté
Čistá Vysočina
Rok

Počet osob

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

6 000
14 500
17 000
17 000
18 500
18 500
21 848

Vysočiny bylo zapojeno 6 000
osob, v roce 2011 již 17 000
a letos se akce může pyšnit
rekordním počtem více než
21 800 přihlášených sběračů.
Také počet vysbíraných tun
odpadků přibývá. V roce 2009
se odklidilo ze silnic 30 tun
odpadu, v roce 2011 již 84 tun
a v roce 2013 celých 95 tun.
Dvacetitisícím letošním
dobrovolníkem zapojený m
do jarního úklidu regionu se
stal žák deváté třídy ZŠ Polná
Ja k ub Kou ma r. Ja k ubov i,
který se ekologii a životnímu
prostředí věnuje již
několik let a je také
Sesbíraný odpad
dlouholetým členem
v tunách
Klubu Pampeliška,
jenž na ZŠ vede žáky
30
k ekologické výchově,
60
poděkoval za Kraj
84
Vysoči na Mar ti n
92
Hyský, radní pro
95
oblast regionálního
80
rozvoje a územního
plánování.

V t omt o roce se do a kce
regist rovalo rekord n ích
4 6 0 o r g a n i z a c í . Ne j vě t š í
zastoupení tvořily obce (33 %),
dále školy (32 %), spol k y
(28 %), fyzické osoby (6 %)
a soukromé firmy (1 %). Nejvíce
přihlášených škol, obcí a spolků
je opět na Žďársku a Třebíčsku.
Vysbíralo se celkem 1 848
k ilomet r ů sil n ic I., I I.
a III. t ř ídy, 610 kilomet r ů
obecních silnic a 44 kilometrů
silnic v soukromém vlastnictví.
Celkem sběrači při sběru pokryli
2 502 km silnic na území celého
Kraje Vysočina.
Nejvíce aktivní jsou sběrači
na Chotěbořsku, kde sbírá
81 sběračů na 1 000 obyvatel,
dále na Náměšťsku (56 sběračů
n a 1 0 0 0 oby vat el) a n a
Havlíčkobrodsku (54 sběračů
na 1 000 obyvatel).
Každoročně se k Čisté
Vysočině připojuje také akce
Čistá Sázava, v jejímž rámci
probíhá sběr odpadků na březích

řeky v našem regionu a také
ve Středočeském kraji. Letos
se připojila početná skupina
400 aktivistů, kteří čistili břehy
a okolí řeky Oslavy. Vyčištěné
břehy řeky Sázavy zaujímaly
délku 91,7 kilometrů a okolí
řeky Oslavy 22,4 kilometrů.
„Rádi bychom poděkovali všem
obcím a městům za ochotu
a vstřícnost při spolupráci na
organizaci akce. Velké díky
také patří samozřejmě všem
účastníkům z celého kraje, kteří
se do akce dobrovolně zapojili,
a přispěli tak ke zlepšení životního
prostředí v Kraji Vysočina,“ uvedl
krajský radní Martin Hyský.
Kontaktní osoba:
 Oldřich Sklenář,
odbor regionálního rozvoje,
tel. 564 602 562,
e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz

Dopravní portál Kraje Vysočina
V dubnu začaly po celé Vysočině rozsáhlé opravy silnic.
V letošním roce plánuje krajská samospráva modernizovat
a opravit silnice dr uhých a třetích tříd za téměř jednu
miliardu korun. Aktuální informace pro všechny řidiče,
spedice i dopravce o omezen ích, u zaví rkách,
komplikacích a překážkách na silnicích v regionu
najdete na dopravním portále Kraje Vysočina, který
je pravidelně aktualizován.

Dopravní portál najdete na extranet.kr-vysocina.cz/doprava/.
 Ondřej Rázl, odbor sekretariátu hejtmana,
tel: 724 650 161, e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz
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V květnu bude zahájen

XI. ročník Festivalu muzejních nocí
Letošní XI. ročník Festivalu
muzejních nocí bude na území
České re publi k y oficiál ně
probíhat ve dnech 15. května
až 13. června 2015 a termínově
navazuje na Mezinárodní den
muzeí, kter ý od roku 1977
připadá na 18. května.
Národní zahájení festivalu,
na němž se každý rok podílí
Asociace krajů ČR a některý
z krajů České republiky, se
uskuteční v pátek 15. května 2015
v Severočeském muzeu v Liberci.
Ze strany muzejníků
i návštěvníků zájem o Festival
muzejních nocí v České republice
každoročně stoupá a stejný

vývojový trend zaznamenává
také Kraj Vysočina. Organizace
zapojené do letošního ročníku
Fe st iva lu mu z ejn ích no cí
z Kraje Vysočina i celé České
republiky jsou uvedeny formou
p ř e h le d n é h o s e z n a mu n a
webových stránkách Asociace
muzeí a galerií České republiky
– Festival muzejních nocí:
http://www.cz-museums.cz/
web/festival_muzejnich_noci/
titulni. Na těchto stránkách jsou
rovněž k dispozici kontakty
na pořadatele, spolupracující
instituce a základní informace
o charak ter u jed notliv ých
muzejních a galerijních nocí.

Organizačně Festival muzejních
nocí v České republice zajišťuje
od roku 2005 Asociace muzeí
a galerií České republiky ve
spolupráci s Ministerstvem
k ult u r y ČR a Ná rod n í m
muzeem.
Přehled oficiálně přihlášených
institucí z Kraje Vysočina
do X I. ročníku Fest ivalu
muzejních nocí:
CEKUS Chotěboř – Muzeum,
G a le r ie v ý t va r ného u mě n í
v Havlíčkově Brodě, Horácká
galerie v Novém Městě na Moravě,
Horácké muzeum, Hrad Ledeč nad
Sázavou, s. r. o., Chadimův Mlýn

– mlynářské muzeum, Městské
kulturní a informační středisko
Muzeum Dr. Aleše Hrdličky,
Městské muzeum v Kamenici
nad Lipou, Muzeum Vysočiny
H avl í č k ů v B r o d , Mu z e u m
Vysoči ny Ji h lava , Mu zeu m
Vysočiny Pelhřimov, Muzeum
Vyso či ny T ř ebíč, Mu z eu m
Vysočiny Třebíč – Muzeum
řemesel a Regionální muzeum
města Žďáru nad Sázavou.
 Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 382
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina žije na Facebooku!
Kraj Vysočina aktivně brázdí od začátku letošního roku vody
sociální sítě Facebook. Na oficiálním profilu na adrese facebook.
com/vysocinakraj zveřejňuje kromě aktuálních informací týkajících
se krajské samosprávy často i zákulisní perličky ze života úřadu.
Prostor dostávají také krajské příspěvkové organizace a obsah je
doplňován doporučenými pozvánkami na zajímavé akce po celé
Vysočině.
„Chceme Kraj Vysočina více přiblížit veřejnosti, ukázat jeho
lidskou tvář. Sociální sítě jsou dalším kanálem, díky kterému jsme
v přímém kontaktu s obyvateli našeho regionu,“ říká hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek.
V současné době má stránka Kraje Vysočina téměř čtyři sta
fanoušků a jejich počet rychle roste. Nejvíce jsou mezi uživateli

oblíbené fotogalerie a videa, nejúspěšnějším příspěvkem bylo
zatím krátké video z Karnevalu Rodinných pasů Kraje Vysočina,
které zaujalo přes šest a půl tisíce fanoušků. Sledované byly také
galerie z vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina a Bezpečné
Vysočiny.
Do budoucna uvažuje Kraj Vysočina o spuštění profilu na sociální
síti Twitter.
Nejste ještě naším fanouškem?
Dejte nám like na facebook.com/vysocinakraj!
 Ondřej Rázl, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 161, e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz

Novela zákona o ochraně půdy překvapila
Prvního dubna 2015 vstoupila
v účinnost (s výjimkou některých
ustanovení) novela zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu,
vydaná ve sbírce zákonů v částce
číslo 19 dne 6. března 2015 jako
zákon číslo 41/2015 Sb.
Některé změny byly dlouhodobě
očekávány, jiné ne, přesto nejde
o Apríl.
Hlavní změnou je restrukturalizace orgánů ochrany zemědělského půdního fondu a kromě
kvantitativní (plošné) ochrany
půdy došlo také k zařazení
kvalitativní ochrany půdy

do zákona (jde především
o postupy proti znečištění
půdy a proti erozi půdy).
Kompetence ochrany půdy
byla odebrána pověřeným
obecním úřadům, a naopak byla
rozšířena v § 13 novely zákona
na Českou inspekci životního
prostředí (především o činnosti
kontrolní, ukládání opatření
a řešení některých správních
deliktů).
Z hlediska sledování kvality
půdy se nově zavádí systém
evidence informací o kvalitě
půdy. Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností pořizují

informace o půdě a předávají
je do tohoto systému. Ústřední
kontrolní a zkušební ústav
zemědělský („ÚKZÚZ“) také
předává do evidence informací
o kvalitě zemědělské půdy
některé informace (například
o obsahu rizikových prvků,
fyzikálních vlastnostech půdy
a o škodlivých změnách v půdě).
Velká změna nastala ve
výjimkách z platby odvodů.
Některé dříve uvedené výjimky
(například stavby pro bydlení
v zastavitelných plochách
vymezených platným územním
plánem, zeleň při bytové

výstavbě, komunikace při
bytové výstavbě) v novelizaci
již uvedeny nejsou. Naopak
jiné výjimky přibyly (například
stavba drah, je-li stavebníkem
a následně vlastníkem stát,
stavba pozemních komunikací
ve vlastnictví státu, cyklistické
stezky, budované v souladu se
ZÚR nebo s platným územním
plánem). Zalesnění zemědělské
půdy není zpoplatněno odvodem
za odnětí pouze na odnímaných
půdách ve IV. a V. třídě ochrany.
Mění se podklady, předkládané
jako vyhodnocení k žádosti
o souhlas k odnětí půdy.
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Mění se posuzování pěstování
rychlerostoucích dřevin na
zemědělské půdě (využití
půdy jako plantáže dřevin je
omezeno na deset let, a pokud
jde o výmladkovou plantáž, tak
na 30 let, zavádí se povinnost
rekultivace půdy, zavádí se
oznamovací povinnost zahájení
a ukončení plantáže s výjimkami
plantáží, čerpajících dotace
prostřednictvím SZIF).
Mění se výpočet odvodů za
odnětí půdy (koeficienty ekologické váhy vlivu se nesčítají, ale
použije se nejvyšší z nich).
Výše uvedený výčet je pouze
částí významných změn a veřejnosti doporučujeme seznámit se
s kompletním zněním zákona
o ochraně ZPF po novele, kterou
zveřejňujeme na webových
stránkách Krajského úřadu
Kraje Vysočina: http://www.
kr-vysocina.cz/ochrana-zpf/
ds-300369/p1=4955.
Bližší informace poskytne Ing.
Jaroslav Gottfried, gottfried.j@
kr-vysocina.cz, tel. 564602510
Změny v posuzování vlivů na
životní prostředí
Dne 1. dubna 2015 nabyla
účinnosti novela zákona
č. 39/2015 Sb., která mění
zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o EIA“).

ZPRAVODAJ
Důvodem změny byla omezená
účast veřejnosti v navazujícím
územním, a především stavebním
řízení a absence závazného
výstupu z procesu EIA, což
bylo České republice vytýkáno
Evropskou komisí z hlediska
nedostatečné implementace
směrnice EIA. Důsledkem
přijaté právní úpravy (zákon
č. 39/2015 Sb.) je možnost
napadat výstupy EIA dotčenou
veřejností, a tedy zavedenými
občanskými sdružení či
nově vzniklými občanskými
sdruženími, které podpoří svými
podpisy nejméně 200 osob.
Výstup procesu posuzování
vlivů na životní prostředí
může být dvojí:
1) Závěr zjišťovacího řízení,
jímž bude záměr ukončen
(nebude dále posuzován dle
zákona o EIA), nově vydaný
formou správního rozhodnutí.
Proti takovémuto rozhodnutí
bude moci podat odvolání
dotčená veřejnost, oznamovatel.
Dotčená veřejnost bude moci
následně podat i žalobu.
2) Závěr zjišťovacího řízení,
kterým nebude záměr ukončen
(bude dále posuzován dle zákona
o EIA). Na základě následné
dokumentace, posudku,
případného veřejného projednání
bude proces EIA ukončen nově
vydáním závazného stanoviska.
Závazné stanovisko bude nově
vydáváno i ve fázi povolo-

Novinka:

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje
Vysočina sděluje, že pro zajištění informovanosti veřejnosti
o radonové problematice v rámci Radonového programu ČR jsou
k dispozici následující odkazy: www.kr-vysocina.cz ˃ krajský úřad
˃ dokumenty odborů ˃ Odbor životního prostředí a zemědělství ˃
Radon (www.sujb.cz, www.suro.cz a www.radonovyprogram.cz).
Další možností a novinkou v získání informací o problematice
radonu jsou informační videa dostupná na odkazu www.
radonovyprogram.cz ˃ RADON ˃ Rychlé odkazy ˃ Radonová
videa, zaměřená na následující témata:
Život s radonem, Obecné informace o radonové problematice

vacího procesu, který povede
nejčastěji stavební úřad. Bude
se jednat o takzvané verifikační stanovisko, v němž
krajský úřad či Ministerstvo
životního prostředí ověří, zda
od doby vydání závazného
stanoviska v procesu EIA do
doby předložení dokumentace
pro územní rozhodnutí,
stavební povolení nedošlo ke
změnám, které by mohly mít
významný negativní vliv na
životní prostředí. Pokud shledá,
že takové významné změny
nastaly, bude muset být záměr
podroben zjišťovacímu řízení.
I proti rozhodnutí vydanému v
navazujícím řízení, jež nejčastěji
povede stavební úřad, bude
moci dotčená veřejnost podat
odvolání, případně se žalobou
domáhat zrušení rozhodnutí
vydaného v navazujícím řízení.
Zveřejňovací povinnost
o podkladech, k nimž se lze
písemně vyjádřit (oznámení,
dokumentace, posudek), a stejně
tak zveřejňování závěru zjišťovacího řízení, závazného stanoviska na úředních deskách
dotčených obcí zůstává beze změn
a rovněž i lhůty pro vyjádření
(nadále budeme informovat
v rozesílacích dopisech). Odpadá
však povinnost zveřejňovat
nejméně ještě jedním v dotčeném
území obvyklým způsobem (např.
rozhlasem, zpravodajem).
Zákon č. 39/2015 Sb. mění
i stavební zákon (např.

strana 4

pro záměry, které byly v procesu
EIA ukončeny závazným stanoviskem, budou nově příslušnými
stavebními úřady, které povedou
řízení, dle stavebního zákona
pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností).
Kromě popsaných procesních
kroků vztažených k výstupům
procesu EIA dochází i ke
změnám některých bodů
v příloze č. 1 zákona o EIA
(např. v kategorii II bodě 10.6 se
navyšuje kapacita parkovišť nebo
garáží nad 500 stání, navyšuje
se výměra zastavěné plochy
skladových komplexů nad
10 000 m2, navyšuje se výměra
zastavěné plochy obchodních
komplexů a nákupních středisek
nad 6 000 m2, nově se zavádí
pojem nové průmyslové zóny
a záměry rozvoje průmyslových
oblastí s rozlohou nad 20 ha
a pojem záměry rozvoje měst
s rozlohou nad 5 ha, v kategorii
II bodě 10.1 se nově zavádí
pojem zařízení k odstraňování
nebo průmyslovému využívání
odpadů, ke změnám dochází
i v chovu hospodářských zvířat
/nově budou moci být ukončeny
závěrem zjišťovacího řízení
záměry, zahrnující chov skotu
i nad 180 dobytčích jednotek/).
Nejedná se o úplný výčet změn.
 Michal Fryš, odbor životního
prostředí a zemědělství,
e-mail: frys.m@kr-vysocina.cz,
tel.: 564 602 504

Informační videa
k problematice radonu
˃ Co je to vlastně ten radon? Stavíme nový dům, Radonová
diagnostika, Kupujeme byt, Pronájem bytu, Dlouhodobé měření
objemové aktivity radonu v domě, Krátkodobé měření objemové
aktivity radonu v domě, Měření radonového indexu stavebního
pozemku, Rekonstrukce domu, Měření gama záření v domě.
Jedná se o užitečné informace pro ty, kteří berou tuto problematiku
vážně, a mají tudíž zájem na jejím řešení, a tím na ozdravení
a zkvalitnění životního prostředí svého bydlení.
 Jaroslav Šmejkal, oddělení rozvoje a podpory životního
prostředí, tel. 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz
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Představte své výrobky na Zemi živitelce
Vyrábíte kvalitní a chutné
pot ravi ny? Nabíd něte je
ostatním! Kraj Vysočina ani
letos nevynechá mezinárodní
ag rosalon Země živitel ka,
k ter ý se koná na sk lon k u
srpna na výstavišti v Českých
Budějovicích. Jsou na něj
zváni všichni zájemci z řad
zemědělců a potravinářů, kteří

mají chuť prezentovat a prodat
své v ýrobky. „Chceme dát
možnost výrobcům z našeho
regionu prezentovat rozmanitost
jejich nabídky a vyzkoušet si
atmosféru výstavy,“ vysvětluje
rad n í K raje Vysoči na pro
oblast zemědělství a životního
prostředí Zdeněk Chlád (ČSSD).
Země živitelka se uskuteční od

27. srpna do 1. září, přičemž
vystavovatel si pouze přiveze
své výrobky a nehradí žádné
poplatky za účast; vjezd do
areálu mu organizátoři povolí.
Zájemci, kteří mají o tuto akci
zájem, se mohou do 20. května
obrátit na Olgu Kameníkovou
nebo Jitk u Mer u n kov u
z krajského odboru životního

prostředí a zemědělství, a to na
telefonních číslech 564 602 209
nebo 562 602 365.
 Jitka Merunková,
odbor život n í ho prost ředí
a zemědělství
Tel.: 724 650 171, e-mail:
merunkova.j@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev
V částce 26/2015 Sbírky zákonů vydané dne 27. 3. 2015 bylo pod
č. 52 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2010 bylo novelou nařízení vlády o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev s účinností od 1. ledna 2011
rozhodnuto o snížení měsíčních odměn uvolněných i neuvolněných
členů zastupitelstev územních samosprávných celků v průměru
o 5 %, a to s odvoláním na tehdejší stav veřejných financí. Toto
opatření vycházelo také z požadavku na zohlednění principu
solidarity, neboť na základě Programového prohlášení vlády došlo
také ke snížení platů či funkčních požitků v zásadě všem kategoriím
osob činných ve veřejné správě. Proto obce i kraje příslušné snížení
odměn za výkon funkce v daném okamžiku akceptovaly, avšak
v zásadě s tím, že se jedná o snížení přechodné.
Představitelé územních samosprávných celků považovali výši
finančního ohodnocení danou současným zněním nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. za dlouhodobě nedostačující. Od roku 2010 proces
vývoje územní samosprávy směřuje k trvalému zvyšování nároků
na výkon jednotlivých funkcí jak v obcích, tak krajích. Územní
samosprávné celky dále poukazovaly na skutečnost, že je na ně
ze strany státu přenášeno podstatně více povinností v přenesené
působnosti, leckdy v nepřiměřené legisvakanční lhůtě či za

nepřipravených podmínek, avšak bez odpovídajícího navýšení
příspěvku na výkon přenesené působnosti ze strany státu.
K navrácení výše odměn na úroveň roku 2010 došlo díky nařízení
vlády č. 459/2013 Sb., které novelizovalo předmětné nařízení vlády
s účinností od 1. ledna 2014 (s výjimkou zastupitelstva Hlavního
města Prahy, kde byla zachována snížená výše odměn od 1. ledna
2011 beze změny).
V souvislosti s novelou zákona o platu představitelů státní moci
a navýšením tarifů státních zaměstnanců (o 3,5 %) a požadavku
územních samospráv (Svazu měst a obcí ČR) na další navýšení
nařízení vlády realizuje navýšení výše odměn pro členy
zastupitelstev územních samosprávných celků o 3,5 %.
Pro úplnost je třeba poznamenat, že u uvolněných členů
zastupitelstev dojde automaticky k navýšení jejich měsíčních
odměn (mají na ni nárok ze zákona), u neuvolněných členů
zastupitelstev dojde pouze k navýšení možné maximální výše
a bude na jednotlivých zastupitelstvech, zda k navýšení přistoupí,
či nikoliv.
Novela nařízení vlády nabyla účinnosti dnem 1. 4. 2015.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
tel.: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Odměny členům zastupitelstev
V částce 26/2015 Sbírky zákonů vydané dne 27. 3. 2015 bylo pod
č. 52 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015.
Školský zákon
V částce 37/2015 Sbírky zákonů vydané dne 17. 4. 2015 byl pod
č. 82 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony.

Novela zákona stanovuje nový systém podpory vzdělávání dětí,
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Zákon dále
upravuje poradenskou pomoc školského poradenského zařízení.
Ve školách a školských zařízeních bude mimo jiné zakázán prodej
potravin a reklama na potraviny, které jsou v rozporu s výživovými
požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2015 (část 1. 9. 2015, část
1. 9. 2016).
Právo na informace o ŽP
V částce 37/2015 Sbírky zákonů vydané dne 17. 4. 2015 byl pod č. 83
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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Novela zákona napravuje stávající nedostatečnou transpozici
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/2/ES ze dne
14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace
v Evropském společenství, a to zejména novou definicí metadat
a mimo jiné pravidlem, že přístup veřejnosti je možné omezit pouze
v nezbytně nutných případech, převažuje-li zájem na omezení
přístupu nad veřejným zájmem na zpřístupnění prostorových dat.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.
Rekodifikace občana
V částce 37/2015 Sbírky zákonů vydané dne 17. 4. 2015 byl pod č. 87
publikován zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s účinností rekodifikace soukromého práva.
Novela zákona reaguje na některé nedostatky takzvaných
doprovodných zákonů k občanskému zákoníku, které znemožňují
jeho plnou aplikaci v praxi.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2015.
Platby zemědělcům
V částce 25/2015 Sbírky zákonů vydané dne 27. 3. 2015 bylo pod
č. 50 publikováno nařízení vlády o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých
souvisejících nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015.
Hospodaření v lesích a myslivci
V částce 25/2015 Sbírky zákonů vydané dne 27. 3. 2015 bylo
pod č. 51 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané
myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015.
Přeprava cestujících
V částce 25/2015 Sbírky zákonů vydané dne 27. 3. 2015 bylo
pod č. 49 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů
standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování
v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě
cestujících.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2015.
Motorová plavidla
V částce 23/2015 Sbírky zákonů vydané dne 17. 3. 2015 byla pod
č. 46 publikována vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních
toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory,
a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 4. 2015.
Pravidla plavebního provozu
V částce 33/2015 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2015 byla pod
č. 67 publikována vyhláška o pravidlech plavebního provozu
(pravidla plavebního provozu).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2015.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Tel.: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Usnesení
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2015 konaného dne 24. 3. 2015
Usnesení 0061/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0062/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
Ing. Miroslava Houšku, Ing. Tomáše Škaryda ověřovateli zápisu ze
zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2015.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0063/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0064/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0065/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
postup prací při přípravě prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015
v Miláně.

odpovědnost: ORR, termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0066/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů
v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015
dle materiálu ZK-02-2015-05, př. 1, rozhoduje * poskytnout dotace
obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti
veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence
kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-02-201505, př. 2 na základě smluv o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-022015-05, př. 4, * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK02-2015-05, př. 4, * neposkytnout dotaci Městu Chotěboř na projekt
„Právo na každý den“ z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci
projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na
rok 2015 dle materiálu ZK-02-2015-05, př. 3.
odpovědnost: OSH, EO, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0067/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární
ochrana – dobrovolná část v celkové výši 2 045 570 Kč obcím na
opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných
hasičů: * Obec Okrouhlice, IČO: 00267953 - 208 800 Kč, * Obec
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Košetice, IČO: 00248444 - 249 931 Kč, * Městys Dolní Cerekev,
IČO: 00285765 - 152 075 Kč, * Obec Lesonice, IČO: 00289752 170 000 Kč, * Obec Svatoslav, IČO: 00290548 - 248 633 Kč, * Město
Humpolec, IČO: 00248266 - 187 050 Kč, * Město Chotěboř, IČO:
00267538 - 206 116 Kč, * Obec Police, IČO: 00290149 - 175 000 Kč,
* Obec Kožlí, IČO: 00267678 - 200 000 Kč, * Obec Pozďatín,
IČO: 00378356 - 247 965 Kč dle materiálu ZK-02-2015-06, př. 2, *
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2015-06, př. 2, *
zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na opravy a repase mobilní
požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů: - Obec Hojkov,
IČO: 00373699, - Město Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, Obec Horní Dubenky, IČO: 00285889, - Město Velké Meziříčí, IČO:
00295671, - Městys Nové Veselí, IČO: 00294926, - Město Červená
Řečice, IČO: 00248045, - Obec Přibyslavice, IČO: 00290203, Obec Olešná, IČO: 00515761, dle materiálu ZK-02-2015-06, př. 4,
schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární
ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5512 Požární ochrana –
dobrovolná část o částku 545 600 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položka Nespecifikovaná rezerva o částku 545 600 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor,
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0068/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina, IČ 86553216
ve výši 1 700 000 Kč dle materiálu ZK-02-2015-07, př. 2, * uzavřít
veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2015-07, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0069/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje cenu
Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle
materiálu ZK-02-2015-08, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0070/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2015
dle materiálů ZK-02-2015-09, př. 1 a ZK-02-2015-09, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0071/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Strategii
ICT Kraje Vysočina 2015-2017 dle materiálu ZK-02-2015-10, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0072/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-02-2015-11, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0073/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
osmý 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-02-2015-12, př. 1.
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odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana,
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0074/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů na opravu CT přístroje
a pořízení nových kogeneračních jednotek dle materiálu ZK-02-201513, př. 5, schvaluje převod finančních prostředků ve výši 10 153 570
Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje
na rok 2015 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice
za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 10 153 570 Kč s určením pro
Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ke krytí výdajů na
opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel
Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0075/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, termín: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0076/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí
s realizací plánovaného projektu Modernizace a obnova přístrojového
vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace,
předkládaného do Integrovaného operačního programu a se
spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových
způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 21 000 000 Kč v souladu
s materiálem ZK-02-2015-15, př. 4, schvaluje * finanční závazek
Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt Modernizace
a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, v souladu s materiálem ZK-02-201515, př. 4, předkládaný do Integrovaného operačního programu
v celkové jeho výši 140 000 000 Kč poskytnutím zápůjčky, včetně
závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením
plateb z Integrovaného operačního programu, * závazek zajistit
povinnou spoluúčast schváleného projektu Modernizace a obnova
přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava, příspěvkové
organizace, ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů z rozpočtu
Kraje Vysočina.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace,
odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0077/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do
rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015: - do kapitoly Školství, mládeže
a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 2 000 000 Kč na
poskytnutí daru FC Vysočina Jihlava, a.s., - do kapitoly Zastupitelstvo
kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve výši
1 000 000 Kč na realizaci projektů v rámci spolupráce se Zakarpatskou
oblastí Ukrajiny, - do kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, přílohy D2 –
Investice v dopravě ve výši 100 000 000 Kč na realizaci dopravních
staveb, - do kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy
ve výši 3 500 000 Kč na obnovu hlasovacího zařízení, rozhoduje
poskytnout dar FC Vysočina Jihlava, a.s. ve výši 2 000 000 Kč dle
materiálu ZK-02-2015-16, př. 3.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu,
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0078/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období
leden - prosinec 2014 dle materiálu ZK-02-2015-17, př. 1.
odpovědnost: EO, termín: 31. 03. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0079/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní
spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu
ZK-09-2015-18, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor,
termín: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0080/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného a Povodím
Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, oprávněným
hospodařit s majetkem státu na straně povinného, smlouvu o zřízení
služebnosti dle materiálu ZK-02-2015-19, př. 1, po stavební akci
„Přestavba mostu ev. č. 344-006 na silnici II/344 v obci Rozsochatec
přes Břevnický potok“, za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti
ve výši 10 000 Kč + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0081/02/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0082/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít směnnou smlouvu dle materiálu ZK-02-2015-21, př. 1,
ve které se Kraj Vysočina a Město Ledeč nad Sázavou zavážou
směnit dle GP č. 2259-553/2014 pozemek par. č. 2215/110 díl „a“
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 141 m2 v k. ú. a obci
Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek dle GP
č. 2259-553/2014 par. č. 2215/107 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Města
Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou,
schvaluje dodatek č. 1228 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-201521, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0083/02/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0084/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
změnit usnesení č. 0385/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014 tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemek par. č. 973/1
ostatní plocha, silnice o výměře 1 208 m2 v k. ú. Kouty u Bojiště
z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem
státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem
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Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje
Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2014-21, př. 2 za
kupní cenu 67 030 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého
posudku ve výši 2 200 Kč + 21% DPH, plus úhradu správního
poplatku za podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
a plus úhradu vypočtené daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 %
z kupní ceny“ se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 973/1 ostatní plocha, silnice o výměře
1 208 m2 v k. ú. Kouty u Bojiště z vlastnictví České republiky a práva
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik
v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918,
do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu
ZK-02-2015-23, př. 1 za kupní cenu 48 530 Kč plus úhradu částky
za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 500 Kč + 21% DPH,
plus úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad práva
do katastru nemovitostí a plus úhradu vypočtené daně z nabytí
nemovitých věcí ve výši 4 % z kupní ceny, schvaluje dodatek č. 1229
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2015-23, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0085/02/2015/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: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0086/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
změnit usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/
ZK, 0411/05/2014/ZK a 0489/06/2014/ZK tak, že text „Zastupitelstvo
kraje rozhoduje 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 za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupních smluv a rozhoduje nabýt darem
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2014-24, př. 1 z vlastnictví
města Velké Meziříčí, obce Petráveč a obce Dolní Heřmanice do
vlastnictví Kraje Vysočina“ se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo
kraje rozhoduje 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 za dohodnutou cenu 80 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupních smluv a rozhoduje nabýt darem
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2014-24, př. 1 z vlastnictví
města Velké Meziříčí, obce Petráveč a obce Dolní Heřmanice do
vlastnictví Kraje Vysočina“, * uzavřít dohody o zrušení smluv
o budoucích smlouvách kupních uzavřených mezi Krajem Vysočina na
straně budoucího kupujícího a fyzickými osobami na straně budoucích
prodávajících v rozsahu dle materiálu ZK-04-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0087/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-022015-26, př. 1 a ZK-02-2015-26, př. 2 z vlastnictví Českých drah,
a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje * dodatek č. 1230 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2015-26, př. 3, * dodatek č. 1231 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2015-26, př. 4.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0088/02/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0089/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
darem pozemek par. č. 1447/10 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 390 m2 v k. ú. a obci Horní Paseka z vlastnictví obce
Horní Paseka, se sídlem Horní Paseka 46, 584 01, IČ 005 79 840,
do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1234 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2015-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní
údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0094/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2015-33, př.
1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kámen, se sídlem
Kámen 53, 582 42 Kámen u Habrů, IČ 002 67 597, schvaluje dodatek
č. 1238 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-33, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0095/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1667/10 o výměře 13 m2 ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Pelhřimov, z vlastnictví města Pelhřimov
do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0090/02/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0096/02/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0091/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt darem pozemek par. č. 581/13 o výměře 80 m2 oddělený z par.
č. 581/1 dle geometrického plánu č. 142-114/2014 v katastrálním
území Zašovice z vlastnictví obce Zašovice do vlastnictví Kraje
Vysočina, * převést darem pozemek par. č. st. 17/3 o výměře 63 m2
oddělený z par. č. st. 17/3, pozemek par. č. 581/8 o výměře 3 m2
oddělený z par. č. 581/8, pozemek par. č. 581/11 o výměře 81 m2
oddělený z par. č. 581/11, pozemek par. č. 591/86 o výměře 216 m2
oddělený z par. č. 591/1, pozemek par. č. 591/87 o výměře 318 m2
oddělený z par. č. 591/1, pozemek par. č. 591/88 o výměře 276 m2
oddělený z par. č. 591/1, pozemek par. č. 591/89 o výměře 117 m2
oddělený z par. č. 591/1 dle geometrického plánu č. 142‑114/2014
v katastrálním území Zašovice z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Zašovice, schvaluje dodatek č. 1236 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2015-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0097/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-36, př. 1
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na
Moravě, * úplatně převést pozemky dle materiálu ZK-02-2015-36, př.
2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví žadatelů za navrhovanou
kupní cenu 60,50 Kč/m2, schvaluje * dodatek č. 1239 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2015-36, př. 3, * dodatek č. 1240 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2015-36, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0092/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 47/27 o výměře 1037 m2 a par. č. 47/28
o výměře 229 m2 oddělené geometrickým plánem č. 1852-516/2014
z pozemku par. č. 47/13 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, schvaluje
dodatek č. 19 Zřizovací listiny Akademie – Vyšší odborná škola,
Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad
Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0093/02/2015/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

Usnesení 0098/02/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0099/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2015-38, př. 1 od vlastníků
aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje
Vysočina za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m 2, * nabýt darem
pozemky dle materiálu ZK-02-2015-38, př. 2 z vlastnictví obce
Vyskytná do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0100/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
pozemky dle materiálu ZK-02-2015-39, př. 1 od vlastníků vedených
v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy, do vlastnictví
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Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0101/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 405/4 – ostatní plocha, silnice o výměře
119 m2 v k. ú. a obci Dědice, par. č. 450/2 – ostatní plocha, silnice
o výměře 56 m2 v k. ú. a obci Příštpo a par. č. 4868/64 – ostatní
plocha, silnice o výměře 25 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci
Trnava z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem
státu pro Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, se
sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha – Řepy, IČ 136 42 090,
do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 11 180 Kč plus úhradu
částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 210 Kč včetně
DPH a úhradu daně z nabytí nemovité věci.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0102/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2015-41, 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: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0103/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uznat
vlastnické právo obce Lány, se sídlem Lány 18, 583 01 Lány, IČ 005
79 939, k budově bez čp. nebo ev. č. - stavba občanského vybavení
(autobusová zastávka), nacházející se na pozemku par. č. st. 172 v k.
ú. a obci Libice nad Doubravou, a to formou souhlasného prohlášení.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0104/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-43, př. 1
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukov, * nabýt
darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-43, př. 2 z vlastnictví
obce Lukov do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek
č. 1240 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-43, př. 3, *
dodatek č. 1241 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-43,
př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0105/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí
Ořechov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí
darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 1535/1 – ost.
plocha, silnice a par. č. 1535/8 – ost. plocha, jiná plocha v k. ú.
Ořechov u Křižanova zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov, * uzavřít mezi Krajem
Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Hojovice, na straně
budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě
na převod částí pozemků par. č. 871/2 – ost. plocha, silnice a par.
č. 836/40 – ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Hojovice
zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Hojovice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0106/02/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0107/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-46, př. 1 z vlastnictví
městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina, * převést
darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-46, př. 2 z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou, schvaluje
* dodatek č. 1242 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-46, př.
3, * dodatek č. 1243 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-46, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0108/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2015-47,
př. 1 v k. ú. Radošov z vlastnictví obce Radošov do vlastnictví
Kraje Vysočina, * nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených
v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví
Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-02-2015-47, př. 2 za
dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0109/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2394/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 137 m2 a pozemek par. č. 2394/4 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 77 m2 oddělené geometrickým plánem
č. 2135-202/2014 z pozemku par. č. 2394/1 v k. ú. a obci Polná
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná, schvaluje
Dodatek č. 1244 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0110/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov,
příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0111/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 12 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště Třešť dle materiálu ZK-02-2015-50, př. 1, kterým se předává do
hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba parkoviště.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0112/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 14 Zřizovací listiny Střední školy průmyslové, technické
a automobilní Jihlava dle materiálu ZK-02-2015-51, př. 1, kterým
se předává do hospodaření organizace nově zapsaná v katastru
nemovitostí stavba bez čp/če, jiná stavba postavená na pozemku par.
č. 461/3 v k. ú. a obci Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0113/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 1245 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0114/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2015-53,
př. 1 z vlastnictví obce Studenec do vlastnictví Kraje Vysočina, *
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2015-53,
př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec,
schvaluje dodatek č. 1246 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-201553, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0115/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 3722/2 ostatní plocha, silnice
o výměře 13 588 m2 v k. ú. a obci Žirovnice z vlastnictví města
Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje Dodatek
č. 1247 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-54, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0116/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
darem pozemek par. č. 1104/10 ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2
dle geometrického plánu č. 153-696/2013 v k. ú. Dolní Radslavice
a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví
Kraje Vysočina, schvaluje Dodatek č. 1248 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu
ZK-02-2015-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0117/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
úplatně nabýt pozemek par. č. 201/17 ostatní plocha, silnice o výměře
162 m2 v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice z vlastnictví
ČR - s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, s. p.,
Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 do vlastnictví Kraje Vysočina za
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem plus úhradu nákladů
spojených s uzavřením kupní smlouvy, * převést darem pozemky
v rozsahu dle materiálu ZK-02-2015-56, př. 1, v k. ú. Babice
u Okrouhlice a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví obce Okrouhlice, schvaluje * dodatek č. 1249 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2015-56, př. 2, * dodatek č. 1250
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2015-56, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0118/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem dle geometrického plánu č. 904-23/2014 nově oddělený
pozemek par. č. 5986/67 o výměře 1 228 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy
a obci Kamenice z vlastnictví městyse Kamenice do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje dodatek č. 1251 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK02-2015-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0119/02/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0120/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1532/11 o výměře 30 m2, par. č. 1532/12
o výměře 62 m2, par. č. 1532/13 o výměře 130 m2, par. č. 1532/14
o výměře 63 m2 a par. č. 1532/15 o výměře 199 m2, vše s označením
ost. plocha, jiná plocha, oddělené GP č. 354-8/2015 z pozemku par.
č. 1532/3 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov, schvaluje dodatek č. 1254
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace dle materiálu ZK-02-2015-60, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0121/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
převést darem nově utvořený pozemek par. č. 1422/11 - ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 63 m2 a díl „a“ o výměře 9 m2 oddělený
z pozemku par. č. 1422/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 486 m2,
vše dle geometrického plánu č. 645-87/2014, vše v k. ú. a obci Cejle
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cejle, schvaluje
dodatek č. 1255 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-61, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0122/02/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0123/02/2015/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. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0124/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky „Nemocnice Třebíč – pavilon
chirurgických oborů“ dle materiálu ZK-02-2015-64, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0125/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky „Nemocnice Havlíčkův Brod –
rekonstrukce pavilonu 13“ dle materiálu ZK-02-2015-65, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0126/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemek par. č. par. č. 136/17 – ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 106 m2 oddělený dle GP č. 2777-1482014
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z pozemku par. č. 136/3 a pozemek par. č. 1058/5 – ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 23 m2 oddělený dle GP č. 2809-109/2014
z pozemku par. č. 1058/1 v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě, * nabýt
darem pozemek par. č. 1005/5 – ost. plocha, silnice o výměře 5 m2,
vzniklý GP č. 2809-109/2014 z dílu „b“ o výměře 4 m2 pozemku
par. č. 1005 a dílu „a“ o výměře 1 m2 pozemku par. č. 1006/1 v k. ú.
Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě
do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek Zřizovací listiny
č. 1258 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK02-2015-66, př. 1, * dodatek Zřizovací listiny č. 1259 Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2015-66, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. srpna 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0127/02/2015/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: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0128/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného
a Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha
5, oprávněným hospodařit s majetkem státu na straně budoucího
povinného, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
dle materiálu ZK-02-2015-111, př. 1, pro stavební akci „II/128 Eš –
most ev. č. 128- 010“.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0129/02/2015/ZK – Zastupitelstvu kraje si vyhrazuje
pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti užívání části pozemku par. č. 725/4 v k. ú. Slavětice
pro uložení a provozování přivaděče surové vody, včetně vstupu
a vjezdu na tento pozemek za účelem oprav a údržby tohoto zařízení
na dobu určitou po dobu životnosti přivaděče, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího
povinného a společností ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha
4, IČO: 452 74 649, na straně budoucího oprávněného, rozhoduje *
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívání části
pozemku par. č. 725/4 v k. ú. Slavětice pro uložení a provozování
přivaděče surové vody, včetně vstupu a vjezdu na tento pozemek
za účelem oprav a údržby tohoto zařízení na dobu určitou po dobu
životnosti přivaděče, za cenu stanovenou znaleckým posudkem mezi
Krajem Vysočina, na straně budoucího povinného a společností ČEZ,
a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČO: 452 74 649, na straně
budoucího oprávněného, * převést úplatně pozemky par. č. 375/1 –
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 466 m2 v k. ú. Skryje nad
Jihlavou a par. č. 140 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 076 m2
v k. ú. Lipňany nad Skryjí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO: 452 74 649 za
dohodnutou kupní cenu odpovídající ceně v místě a čase obvyklé
dle znaleckého posudku č. 5325-8/2015 ve výši 304 800 Kč, * nabýt
úplatně pozemky par. č. 336/6 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře
28 526 m2 v k.ú. Stropešín, par. č. 659/14 – ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 10 943 m2 v k.ú. Dukovany, par. č. 168/4 ost. plocha, silnice
o výměře 43 806 m2 a par. č. 172/3 ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 16 652 m2 oba v k. ú. Třesov, par. č. 93/26 – ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 23 099 m2 vzniklý dle GP č. 279-6826/2014 v k.
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ú. Kramolín, par. č. 317/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře
13 399 m2 a par. č. 356/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 380
m2 oba v k. ú. Kozlany a par. č. 725/4 – ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 49 522 m2 v k. ú. Slavětice z vlastnictví společnosti ČEZ,
a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO: 452 74 649 do vlastnictví Kraje
Vysočina za dohodnutou kupní cenu odpovídající ceně v místě a čase
obvyklé dle znaleckého posudku č. 5325-8/2015 ve výši 8 124 245 Kč,
schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
spočívající ve zvýšení § 3639 Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené o částku 8 120 000 Kč při současném snížení přílohy
M1 – Školství o částku 8 120 000 Kč určenou na výkupy nemovitostí,
* dodatek č. 1252 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-59, př.
2, * dodatek č. 1253 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2015-59, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0130/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi
Krajem Vysočina, statutárním městem Jihlava a Dopravním podnikem
města Jihlavy, a.s., dle materiálu ZK-02-2015-68, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0131/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
schválit odůvodnění veřejné zakázky „II/523 Větrný Jeníkov Humpolec“ v rozsahu materiálu ZK-02-2015-69, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0132/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
schválit „Odůvodnění veřejné zakázky II/150 Babice – Okrouhlice,
část 2“ v rozsahu materiálu ZK-02-2015-70, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0133/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem
Vysočina a městem Humpolec dle materiálu ZK-02-2015-71, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0134/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do
rozpočtu kraje na rok 2015, do kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost
silničního provozu ve výši 4 000 000 Kč na zajištění nákupu a tvorby
materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tématikou a na
organizační a technické zajištění plánovaných aktivit v rámci akce
Bezpečná Vysočina dle materiálu ZK-02-2015-72 př. 1 a rámcového
rozpočtu materiálu ZK-02-2015-72, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0135/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku
KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve
výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu ZK-02-2015-73,
př. 2, * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-201573, př. 2.
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odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0136/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí dotace KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98,
586 01 Jihlava, IČO: 22734686 dle žádosti uvedené v materiálu ZK02-2015-74, př. 1 a rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy
dle materiálu ZK-02-2015-74, př. 2, rozhoduje * poskytnout dotaci
z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina,
z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 200 000
Kč na Mimořádnou podporu za podmínek uvedených v materiálu
ZK-02-2015-74, př. 2, * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-02-2015-74, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0141/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu na
rok 2015 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které
zřizuje kraj dle materiálu ZK-02-2015-79, př. 1 a právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce
dle materiálu ZK-02-2015-79, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0137/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství dle materiálu ZK-02-2015-75, př. 1,
schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo z cizích zdrojů ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje
určený k financování projektu HelpTeamUkraine s tím, že tyto finanční
prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0138/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Program rozvoje Kraje Vysočina při zohlednění podmínek uvedených
v souhlasném stanovisku SEA dle materiálů ZK-02-2015-76, př.
1 a ZK-02-2015-76, př. 2, ukládá Radě Kraje Vysočina předložit
aktualizaci Profilu Kraje Vysočina a vyhodnocení naplňování
Programu rozvoje Kraje Vysočina ve vazbě na rozpočet kraje
nejpozději do 30. června 2016.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0139/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí dotace Ústavu teoretické a aplikované
mechaniky AV ČR, v.v.i., se sídlem Prosecká 809/76, 190 00
Praha 9 - Prosek, IČO 68378297 dle žádostí uvedených v materiálech
ZK-02-2015-77, př. 1 a ZK-02-2015-77, př. 2, rozhoduje *
poskytnout dotaci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV
ČR, v.v.i., se sídlem Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO
68378297 na realizaci akce „Konzervace dřeva z archeologických
nálezů“ ve výši 130 000 Kč dle materiálu ZK-02-2015-77, př. 1
a na realizaci akce „Provenience dekorativního kamene a surovin
vápenného pojiva“ ve výši 120 000 Kč dle materiálu ZK-02-2015-77,
př. 2, * uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-02-2015-77,
př. 3 a ZK-02-2015-77, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0140/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na
realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy
21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu
ZK-02-2015-78, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK02-2015-78, př. 3, * uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle
materiálu ZK-02-2015-78, př. 3, * neposkytnout dotaci dle materiálu
ZK-02-2015-78, př. 2.

Usnesení 0142/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu
na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů
ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských
zařízeních v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu
ZK-02-2015-80, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu
ZK-02-2015-80, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0143/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora
logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení
uvedeným v materiálu ZK-02-2015-81, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0144/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení
zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-02-201582, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4A, 5A, 5B, 5C.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 6. 3. 2015 odeslat příslušnému
správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0145/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění
bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob
se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši
19 356 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova
34, IČO 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0146/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná
výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích
zemí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení dle materiálu ZK-02-2015-84, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0147/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
* přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování
asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním - modul A
ve výši 15 904 Kč Škole ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá
střední odborná škola s.r.o., IČO 25348931, * přidělení účelových
prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga
pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky
a studenty se sociálním znevýhodněním - modul B právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu
ZK-02-2015-85, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: březen 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0148/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dary obcím v celkové výši 7 735 tis. Kč z kapitoly
Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání
(ÚZ 00304) dle materiálu ZK-02-2015-86, př. 2 na základě darovací
smlouvy dle materiálu ZK-02-2015-86, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0149/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku
250 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské
zdroje a majetek kraje o částku 250 600 Kč na částečnou úhradu
výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími
formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi,
rozhoduje poskytnout dary v celkové výši 4 491 600 Kč obcím dle
materiálu ZK-02-2015-87, př. 2, na základě darovací smlouvy dle
materiálu ZK-02-2015-87, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0150/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 –
Využití volného času dětí a mládeže organizaci Rada dětí a mládeže
kraje Vysočina, IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na její činnost
a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2015-88, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0151/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK02-2015-89, př. 1, * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-02-2015-89, př. 3, rozhoduje neposkytnout dotaci subjektům na
projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2015-89, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0152/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši
1 370 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-02-2015-90, př. 1
na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných
a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2015.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0153/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 –
Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím: * Fotbalovému
klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, o. s., Jiráskova 2603/69,
586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt
Krajského centra talentované mládeže ve fotbale, * Tělocvičné
jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí,
IČO 75070961 ve výši 340 000 Kč na projekt Krajského centra
talentované mládeže v házené, * SPORTOVNÍMU KLUBU
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vlachovická 1200, 592 31 Nové
Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt
Krajského centra talentované mládeže v lyžování, * DUKLE
Jihlava - mládež, Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769
ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované
mládeže v ledním hokeji, * Krajskému centru talentované mládeže
VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava,
IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra
talentované mládeže ve volejbalu, * Jihlavskému plaveckému klubu
AXIS, Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve
výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže
v plavání, * BASKETBALOVÉMU KLUBU JIHLAVA o. s., Evžena
Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000
Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu
a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-02-2015-91, př. 1,
ZK-02-2015-91, př. 2, ZK-02-2015-91, př. 3, ZK-02-2015-91, př. 4,
ZK-02-2015-91, př. 5, ZK-02-2015-91, př. 6, ZK-02-2015-91, př. 7.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0154/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji
Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 dle materiálu
ZK-02-2015-92, př. 1 a shrnutí výroční zprávy dle materiálu ZK-022015-92, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce března 2015 odeslat na
MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0155/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové
organizace „Rozvoj výchovně vzdělávacích aktivit v Muzeu Vysočiny
Jihlava“ dle materiálu ZK-02-2015-93, př. 1, schvaluje závazek kraje
na zabezpečení: * předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava,
příspěvkové organizace „Rozvoj výchovně vzdělávacích aktivit
v Muzeu Vysočiny Jihlava“ do výše 686 000 Kč předpokládaných
celkových výdajů projektu, * krytí finančních zdrojů spoluúčasti
Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 20 %
z celkových výdajů projektu „Rozvoj výchovně vzdělávacích aktivit
v Muzeu Vysočiny Jihlava“, tj. max. do výše 137 200 Kč z rozpočtu
kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové
organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0156/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti
kultury pořadateli krajské postupové přehlídky dle materiálu ZK02-2015-94, př. 2 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro
poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 09/14, *
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle vzorového materiálu ZK-022015-94, př. 4.
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odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0157/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotace na podporu společenských a kulturních aktivit
obcí z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví
a sdělovacích prostředků v souladu se zásadami žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-02-2015-95, př. 1, * uzavřít veřejnoprávní smlouvy
dle materiálu ZK-02-2015-95, př. 4, * neposkytnout dotace v souladu
se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2015-95, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0158/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch
provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK02-2015-96, př. 2, * uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli
turistických informačních center dle materiálu ZK-02-2015-96, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0159/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace
z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek
v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení,
ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO dle materiálu
ZK-02-2015-97, př. 1, * rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy
se žadateli dle materiálu ZK-02-2015-97, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0160/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2015 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků
od příspěvkových organizací o částku 608 000 Kč v souvislosti
s přijetím části splátky zápůjčky poskytnuté na předfinancování
projektu „Handicap Fit – zkvalitnění sociálních služeb pro seniory
a handicapované“ a převedení této částky do Fondu strategických
rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech).
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0161/02/2015/ZK - Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů na zvláštní účet projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
v celkové výši max. 3 500 000 Kč na předfinancování projektu,
finanční prostředky budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby
projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0162/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje *
dodatek č. 8 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-100, př. 1,
* dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov,
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příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2015-100, př. 2,
* dodatek č. 16 Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2015-100, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0163/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
poskytnout dotaci pro Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové
a další vzdělávání, IČO 25557475 na pilotní ověření funkčnosti
sociální služby sociální rehabilitace s využitím principů zahradní
terapie ve výši 500 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní
záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu ZK02-2015-101, př. 1, * uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
ZK-02-2015-101, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0164/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o způsobu proplácení faktur dle materiálu ZK-02-2015112, v projektech Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP
Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace
ÚSPMP Těchobuz III., schvaluje převod finančních prostředků
z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty
projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov
II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP
Těchobuz III. ve výši max. 37 000 000 Kč pro účely hrazení faktur
na stavební práce a další výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský
dozor, nákup vybavení objektů, mzdové výdaje). Finance budou
uvolňovány v průběhu roku 2015 postupně dle aktuální potřeby
každého projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0165/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
* rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za
odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu ZK-02-2015113, př. 1, * aktualizovaný dokument „Stanovení předpokládaných
hodnot, koeficientů, limitů a počtu pracovních úvazků pro účely
výpočtu dotace na provoz sociálních služeb pro rok 2015“ dle
materiálu ZK-02-2015-113, př. 2, schvaluje Dodatek č. 1 Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje
z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje
poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015
dle materiálu ZK-02-2015-113, př. 3, si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím,
u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje * poskytnout
účelovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši
70 150 700 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, kapitoly
Sociální věci dle materiálu ZK-02-2015-113, př. 4, * uzavřít smlouvy
o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb
dle materiálu ZK-02-2015-113, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0166/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020
dle materiálu ZK-02-2015-102, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0167/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje *
neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-02-2015-103, př.
1, * poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-02-2015-103, př. 2, * uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle
materiálu ZK-02-2015-103, př. 3.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 31. 03. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0168/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* poskytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství,
§ 2310 Pitná voda a § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové
výši 49 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2015-104, př. 2, * uzavřít
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-022015-104, př. 4, * neposkytnout dotace obcím z kapitoly Zemědělství,
§ 2310 Pitná voda a § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle
materiálu ZK-02-2015-104, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0169/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-02-2015105, př. 1, ruší * vůči členům řídících výborů jmenovaným
od 24. 3. 2015 tu část usnesení č. 0009/01/2007/ZK, ve které
zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytovat jiné peněžité plnění
členům řídicích výborů Fondu Vysočiny ve výši a za podmínek
stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva,
* vůči členům řídících výborů jmenovaným od 24. 3. 2015 ty
části usnesení 0529/07/2013/ZK ve kterých zastupitelstvo kraje
schválilo výši odměny pro předsedy a místopředsedy řídících
výborů, výši odměny pro členy řídících výborů a uložilo radě
kraje předkládat zastupitelstvu kraje vždy na konci pololetí návrh
na odměny pro členy řídících výborů.
odpovědnost: ORR, termín: 24. 03. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0170/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu
ZK-02-2015-106, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0171/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2015 dle materiálu ZK-02-2015-107, př. 1, jmenuje * řídicí výbor
grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2015 ve složení: ODS – Zbyněk Barger (HB), KDU-ČSL – Tomáš
Kučera (ZR), Petr Kesl (PE), ČSSD – Antonín Daněk (PE), Alena
Vidláková (ZR), KSČM – Věra Buchtová (ZR), Lubomír Drápela
(JI), Pro Vysočinu – Hana Žáková (TR), Pavel Maslák (JI), TOP09
a STAN – Ifrah Reda (ZR), Martin Sedlák (HB), * Hanu Müllerovou
(JI, ODS) předsedkyní řídicího výboru grantového programu
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015, * garantem
grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2015 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce
garanta Ing. Petra Stejskala s právem hlasovacím a Ing. Renatu
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Šimánkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 24. 03. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0172/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Regionální kultura 2015 dle materiálu ZK-02-2015108, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Regionální
kultura 2015 ve složení: ODS – Martin Blažíček (ZR), Martina
Bártová (TR), KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR), ČSSD – Radek
Blecha (JI), Milan Stránský (HB), KSČM – Marek Nevoral (TR), Jan
Slámečka (ZR), Pro Vysočinu – Milan Kolář (JI), Petr Novotný (TR),
TOP09 a STAN – Libor Honzárek (HB), Irini Martakidisová (ZR), *
Jana Kasala (PE, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového
programu Regionální kultura 2015, * garantem grantového programu
Regionální kultura 2015 odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu a zástupce garanta Ing. Ladislava Seidla, MBA 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. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0173/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Rozvoj vesnice 2015 dle materiálu ZK-022015-109, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu
Rozvoj vesnice 2015 ve složení: ODS – Martin Málek (JI), Václav
Průša (HB), KDU-ČSL – Miroslav Vrbka (TR), Vladislav Hynk
(JI), ČSSD – Ivana Mojžyšková (HB), Marie Rubišarová Medová
(JI), KSČM – Ladislav Brož (PE), Zdeněk Svoboda (JI), Pro
Vysočinu – Jiří Hodinka (PE), TOP09 a STAN – Libor Honzárek
(HB), Irini Martakidisová (ZR), * Ivo Jonáka (ZR, Pro Vysočinu)
předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj vesnice
2015, * garantem grantového programu Rozvoj vesnice 2015 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: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0174/02/2015/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje
grantový program Čistá voda 2015 dle materiálu ZK-02-2015-110,
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Čistá voda 2015
ve složení: ODS – Ivo Rohovský (ZR), Stanislav Jirků (JI), KDUČSL – Jaroslav Poborský (HB), Jan Mácha (PE), ČSSD – Josef
Matějek (TR), Miloš Uchytil (HB), KSČM – Pavel Královec (HB),
Pro Vysočinu – Karel Nedvědický (TR), Pavel Hájek (PE), TOP09
a STAN – Luboš Rudišar (PE), Zdeněk Skoumal (TR), * Lubomíra
Drápelu (JI, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu
Čistá voda 2015, * garantem grantového programu Čistá voda
2015 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta
Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

