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Hlasování veřejnosti do desátého 
ročníku ankety Zlatá jeřabina 
– Cena Kraje Vysočina za 
kulturní počin roku 2013 
začíná symbolicky 10. března. 
O tř icítce kulturních akcí, 
které letos postoupily do hla-
sování v kategorii Kulturní 
aktivita, a třicítce obnovených 
či znovuoživených památek, 
jež zastupují kategorii Péče 
o kulturní dědictví, rozhodla 
odborná pracovní skupina po 
of iciálním ukončení sběru 
nominací. 
H la sová n í  probí há  a ž  do 
16. dubna 2014 prostřednictvím 

elektronického hlasovacího for-
muláře na www.kr-vysocina.cz 
> Kultura, památky a cestovní 
ruch, případně je možné za-
slat hlas pomocí originálního 
hlasovacího lístku, který bude 
uveřejněn v novinách Kraj 
Vysočina (březen).
Popis jednotlivých kulturních 
počinů, které jsou předmětem 
hlasování, včetně fotografií vy-
stihujících atmosféru při akcích 
či zachycujících stav památek, 
je k dispozici rovněž na webové 
stránce kraje > Kultura, památ-
ky a cestovní ruch. Podmínky 
hlasování jsou stejné jako v loň-

ském roce, z jedné mailové 
adresy lze hlasovat pouze 1x, 
hlas je možné zaslat vždy jen 
jedné akci v každé kategorii.
Slavnostní vyhlášení výsledků 
10. ročníku ankety Zlatá jeřa-
bina – Cena Kraje Vysočina 
za kulturní počin roku 2013 
se uskuteční 27. května 2014 
v nově otevřených prostorách 
Muzea Vysočiny Třebíč, pří-
spěvkové organizaci. 
První tři vítězné kulturní počiny 
v každé z kategorií s nejvyšším 
počtem hlasů získají spolu 
s Cenou Kraje Vysočina i fi-
nanční dar.

Ministerstvo pro místní rozvoj společně s ostat-
ními vyhlašovateli pořádá jubilejní 20. ročník 
soutěže Vesnice roku. Cílem soutěže Vesnice 
roku je snaha povzbudit obyvatele venkova 
k aktivní účasti na rozvoji jejich domova, zve-
řejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování 
programů obnovy vesnic a upozornit širokou 
veřejnost na význam venkova. Soutěže se mohou 
zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají 
zpracovaný vlastní strategický dokument zabý-
vající se rozvojem obce, program obnovy vesnice 
nebo program rozvoje svého územního obvodu. 
Do soutěže se obec hlásí vždy jako celek včetně 
všech svých místních částí. 
Obce musí podat řádně vyplněnou elektronic-
kou přihlášku včetně povinných příloh a uhradit 
povinný registrační poplatek (2 Kč za každého 
občana přihlašované obce). Vytištěnou elektro-
nickou přihlášku do soutěže včetně příslušné 
dokumentace a doklad o úhradě registračního 
poplatku zašlou obce od 4. 3. do 30. 4. 2014 
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (adresa: 
Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1) k rukám 
tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché.
Podmínky účasti v soutěži i přihláška jsou 
k dispozici na samostatných webových strán-
kách této soutěže: http://www.vesniceroku.cz/

podminky-souteze. V květnu a červnu budou 
všechny přihlášené obce hodnoceny v rámci 
krajských kol a v letních měsících proběhnou 
krajská slavnostní vyhlášení. Vyhlášení výsledků 
celostátního kola se uskuteční dne 20. 9. 2014 
v Luhačovicích na Mezinárodním festivalu dět-
ských folklorních souborů Písní a tancem. 
V loňském roce se Vesnicí Vysočiny stala obec 
Jámy. Krajského kola této soutěže se zúčastnilo 
celkem 28 obcí. Celostátní vítěz vybraný z kraj-
ských vítězů může od Ministerstva pro místní 
rozvoj čerpat dotaci z Programu obnovy ven-
kova do výše jednoho milionu korun. V pořadí 
druhá oceněná obec smí požádat až o 950 000 Kč, 
třetí obec o 900 000 Kč a další krajští vítězové 
o 500 000 Kč. Ostatní obce, oceněné modrou, 
zelenou nebo bílou stuhou, mohou čerpat maxi-
málně 300 000 Kč. Vítěz krajského kola na 
Vysočině navíc získává od Kraje Vysočina titul 
Vesnice Vysočiny roku 2014, který s sebou nese 
i finanční benefit v podobě stotisícového daru. 
I na ostatní oceněné obce kraj pamatuje s finanční 
odměnou stejně jako v minulých letech. 

 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

 Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

Přihlaste svou obec do soutěže Vesnice roku 2014

Začíná hlasování do 10. ročníku ankety Zlatá jeřabina!
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Jakostní model povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešice, 
který si nechala zpracovat společnost ČEZ, a. s., mapuje stav 
povrchových vod v uvedeném povodí, identifikuje zdroje jejich 
znečištění a navrhuje také možná opatření, která by měla vést ke 
zlepšení kvality povrchové vody. Jakostní model zdokumentoval, 
že největším problémem povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem 
Dalešice je nadprodukce dusíku, fosforu a organického znečištění 
zhoršující kvalitu povrchové vody. Většina znečištění povrchových 
vod fosforem (cca 75 %) pochází z bodových zdrojů, a tedy obcí, 
a naopak převážná část znečištění vod dusíkem (více než 70 %) ze 
zdrojů plošných, a sice ze zemědělské činnosti.
U bodových zdrojů se opatření ke snížení znečištění odpadních 
vod fosforem týkají zejména řešení odvádění a čištění odpadních 
vod. U vybraných obcí je doporučena výstavba a rekonstrukce 

kanalizací a čistíren odpadních vod, opatření na stávajících 
čistírnách zajišťující odstraňování fosforu, omezení vypouštění 
nečištěných odpadních vod z kanalizací přímo do vodních toků. 
Opatření navržená u plošných zdrojů znečištění, jejichž cílem je 
snížit znečištění povrchových vod dusíkem, se týkají zejména 
podpory protierozních způsobů hospodaření na ohrožených loka-
litách, omezení či vyloučení pěstování širokořádkových rostlin na 
vybraných pozemcích nebo provádění pozemkových úprav.
V letošním roce budou probíhat k uvedenému jakostnímu modelu 
různé semináře, přičemž pro odbornou veřejnost již seminář pro-
běhl v Praze na Ministerstvu zemědělství.

 Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz 

Informace o Jakostním modelu povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice

V rámci letošních oslav Svě-
tového dne vody se v termínu 
10. 3. – 1. 4. 2014 ve foyer budo-
vy B v sídle Kraje Vysočina na 
Žižkově 57 v Jihlavě uskuteční 
výstava, která bude tematicky 
zaměřená na motto letošních 
oslav Voda a energie. Voda 

a energie jsou úzce propo-
jeny a vzájem ně  na sobě 
závislé. Výroba elekt r ické 
energie vyžaduje využívání 
vodních zdrojů zejména zdrojů 
povrchových vod. Na území 
Kraje Vysočina je z energetic-
kého hlediska nejvýznamnější 

vodní dílo Dalešice, jež slouží 
nejen k rekreaci či tlumení 
povodní, ale taky jako přečer-
pávací vodní elektrárna a zdroj 
technologické vody pro Jader-
nou elektrárnu Dukovany. Na 
výstavě se veřejnost seznámí 
i s Jakostním modelem povodí 

řeky Jihlavy nad vodním dílem 
Dalešice.

 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí
a zemědělství 
telefon: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Pozvánka na výstavu ke Světovému dni vody v sídle Kraje Vysočina

Ministerstvo dopravy ČR prověřuje možné nové vedení trasy 
vysokorychlostní tratě (nyní nazývána jako rychlá spojení) 
Praha–Jihlava–Brno. K prověření nové trasy zpracovává spo-
lečnost SUDOP Praha, a. s., územně technickou studii. Přestože 
Kraj Vysočina není nositelem záměru, je si vědom důležitosti 
výsledku řešení vedení trasy VRT pro obce kraje, proto při-
pravil pro lepší dohledatelnost informací k této problematice 
samostatný portál.

Veškeré informace týkající se této problematiky proto již nyní 
naleznete na nově zřízeném portálu na stránkách Kraje Vysočina, 
kdy se kliknutím na Pokračovat dále na web dostanete mimo 
jiné i do sekce Téma a zde naleznete portál Vysokorychlostní 
trať – VRT www.kr-vysocina.cz/vrt.asp. 

 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 270, e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

Informace o zřízení portálu Vysokorychlostní trať – VRT

Informační a komunikační technologie 2014 – 2 300 000 Kč – program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina (odbor 
informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz) 

Uzávěrka: 18. 4. 2014

Infrastruktura ICT 2014 – 3 000 000 Kč – program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Mgr. Klára 
Jiráková, tel.: 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz) 

Uzávěrka: 2. 5. 2014

Bezpečná silnice 2014 – 3 500 000 Kč – program na podporu zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III. 
třídy v Kraji Vysočina (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Radek Handa, tel.: 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz; 
Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 30. 4. 2014

FOND VYSOČINY
(nově vypsané grantové programy)
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Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 – 1 000 000 Kč – program na podporu zvýšení bezpečnosti dětí v silničním 
provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu (odbor dopravy a silničního 
hospodářství, Ing. Martin Petr, tel.: 564 602 412, petr.m@kr-vysocina.cz; Ing. arch. Marie Kotenová, tel.: 564 602 245, kotenova.m@kr-
-vysocina.cz)

Uzávěrka: 31. 3. 2014

Naše školka 2014 – 3 500 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče (odbor regionálního 
rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz) 

Uzávěrka: 14. 3. 2014

Památkově chráněná území 2014 – 1 600 000 Kč – program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových 
rezervací a zón (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 14. 3. 2014

Čistá voda 2014 – 4 000 000 Kč – program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování 
pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Radek 
Zvolánek, tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel. 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 14. 3. 2014

Životní prostředí 2014 – 2 000 000 Kč – program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (odbor životního 
prostředí a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Milan Křížek, tel.: 564 602 527, 
krizek.m@kr-vysocina.cz) 

Uzávěrka: 21. 3. 2014 

Jednorázové akce 2014 – 1 200 000 Kč – program na podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit (odbor školství, 
mládeže a sportu, Mgr. Alena Mikulíková, tel.: 564 602 939, mikulikova.a@kr-vysocina.cz; Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942, 
albrechtova.j@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 16. 3. 2014

Sportoviště 2014 – 3 000 000 Kč – program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje 
Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Ivo Mach, tel.: 564 602 940, mach.i@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 
941, horky.p@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 14. 3. 2014

Sportujeme 2014 – 1 800 000 Kč – program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy 
a sportu (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Milan Kastner, tel.: 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz; Kateřina Němcová, 
tel.: 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 16. 3. 2014

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových 
stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz.

Ukazatel St. dotace
Protiradonová ozdravná opatření v bytech 
Dokončené a uhrazené akce 450 000,00
z toho: Mihoukovice 35 (TR) 150 000,00
 Hostákov 15 (TR) 150 000,00
 Kouty 50 (HB) 150 000,00
Protiradonová opatření v MŠ a ZŠ
Získaná státní dotace 1 151 017,00
z toho na akci: ZŠ a MŠ Horní Dubenky (JI) 906 040,00
 ZŠ a MŠ Křoví (ZR) 244 977,00
Vyplacená státní dotace 905 854,40
z toho na akci: ZŠ a MŠ Horní Dubenky (JI) 905 854,40
Protiradonová opatření veřejných vodovodů
Vyplacená státní dotace 2 935 288,49
z toho na akci: Věcov–Míchov (ZR) 1 464 575,49
 Kaliště–Podivice (PE) 1 470 713,00

REKAPITULACE
Získaná státní dotace celkem 1 151 017,00
z toho: za I. pololetí 906 040,00
 Za II. pololetí 244 977,00
Vyplacená státní dotace celkem 4 291 142,89
z toho: přes rozpočet kraje 450 000,00
 v tom: za I. pololetí 300 000,00
 Za II. pololetí 150 000,00
 mimo rozpočet kraje (tzv. průtokem) 3 841 142,89

Protiradonová ozdravná opatření v bytech 
Ve sledovaném období byly za pomoci státní dotace ve 
výši 0,45 mil. Kč ozdraveny tři byty v rodinných domcích sníže-
ním jejich vysoké radiační zátěže.

Aplikace radonového programu na území Kraje Vysočina v roce 2013

(pokračování na další straně)
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Od 1. října 2012 probíhá na úze-
mí Kraje Vysočina monitoring 
kvality ovzduší, který reali-
zuje na základě zadání Kraje 
Vysočina konsorcium Zdravotní 

ústav se sídlem v Ost ravě 
a Envitech Bohemia, s. r. o., 
Praha. V minulých vydáních 
Zpravodaje Kraje Vysočina byly 
zveřejněny základní informace 

o tomto projektu a výsledky mě-
ření prašných částic. Předmětem 
tohoto článku je hodnocení vý-
sledků měření látek SO2 a NO2. 
Hlavním antropogenním zdro-

jem oxidu siřičitého (SO2) je 
spalování fosilních paliv (uhlí 
a těžkých olejů). SO2 má dráž-
divé účinky a při vysokých 
koncentracích může způso-

Výsledky měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina v rámci 
projektu ISKOV – oxid siřičitý a oxidy dusíku

(pokračování z předchozího vydání Zpravodaje) 

Protiradonová ozdravná opatření v předškolních a školních 
zařízeních (MŠ a ZŠ) 
Na základě reakce provozovatelů a vlastníků MŠ a ZŠ na trva-
jící nabídku odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, týkající se bezplatného monitoringu radonu z dů-
vodu nadměrné radiační zátěže zjištěné průzkumem Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost v těchto zařízeních, se z při-
pravovaných sedmi akcí podařilo získat státní dotaci na 
protiradonová opatření v ZŠ a MŠ Horní Dubenky v okrese 
Jihlava a na ZŠ a MŠ Křoví v okrese Žďár nad Sázavou v celko-
vé výši 1,15 mil. Kč. Dokončeny byly obě akce, avšak z důvodu 
liknavosti SÚJB se až v samém závěru roku 2013 odboru ži-
votního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina neustálou 
apelací na SÚJB a MF ČR podařilo pomoci pouze obci Horní 
Dubenky k uvolnění státní dotace na úhradu úvěru, který si na 
realizaci akce musela pořídit a do konce tohoto roku jej splatit. 
V ZŠ a MŠ Křoví provedl Státní ústav radiační ochrany ověřo-
vací měření radonu teprve až v závěru roku, přestože tato akce 
byla dokončena už v době letních školních prázdnin. Na dalších 
pět akcí krajský úřad získal od Státního úřadu pro jadernou bez-
pečnost doporučující stanoviska k poskytnutí dotace a vlastníci 
zařízení zabezpečují vypracování projektové dokumentace. Poté 

bude odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
na MF ČR usilovat o získání státní dotace, která může činit na 
jednu akci až 1,5 mil. Kč.

Protiradonová ozdravná opatření na veřejných vodovodech
Dokončením a uhrazením odradonovacího zařízení veřejného 
vodovodu v obcích Věcov, okres Žďár nad Sázavou a Kaliště-
Podivice, okres Pelhřimov, se podařilo ozdravit životní prostředí 
pro dalších cca 720 obyvatel našeho kraje.

Monitoring radonu v rámci programu Podnik podporující zdraví
V rámci tohoto programu odbor životního prostředí Krajského 
úřadu Kraje Vysočina inicioval provedení měření radonu v zre-
konstruované budově D krajského úřadu. V rámci této akce bylo 
na všech pracovištích situovaných v přízemí objektu rozmístěno 
celkem 16 měřidel a na každém pracovišti byl rovněž změřen 
příkon záření gama. Zjištěné hodnoty se pohybovaly hluboko 
pod směrnou hodnotou, danou legislativou SÚJB, takže žádná 
nápravná opatření si tato akce nevyžádala. Kraj Vysočina bude 
v rámci tohoto programu pokračovat v monitoringu radonu 
ve svých zařízeních obsahujících pobytové prostory, především 
ve školských zařízeních, a doporučuje obcím, aby učinily totéž.

Radonový program ČR v roce 2013 – mezikrajské srovnání 

Kraj
Byty Vodovody MŠ a ZŠ Vodovody MŠ a ZŠ

Celkem
zah./dok. zah./dok. zah./dok. Získaná dotace Získaná dotace

počet počet počet mil. Kč mil. Kč mil. Kč
Praha 1/1 0/0 0 0 0,1 0,1 
Středočeský 0/1 2/0 2/2 2,7 2,3 5,0
Jihočeský 0 0/2 1/1 3,2 0,6 3,8
Plzeňský 0 0/0 1/1 0 0,1 0,1
Karlovarský 0 0/0 0 0 0 0
Ústecký 0/2 0/0 1/1 0 1,9 1,9
Liberecký 0/2 0/0 0 0 0 0
Královéhradecký 0 0/0 0 0 0 0
Pardubický 0 0/0 0 0 0 0
Vysočina 0/3 0/2 2/2 2,9 1,2 4,1
Jihomoravský 0 0/0 0 0 0 0
Olomoucký 0 0/0 0 0 0 0
Moravskoslezský 0 0/0 0 0 0 0
Zlínský 0 0/0 0 0 0 0
CELKEM 0/9 2/4 7/7 8,8 6,2 15,0

 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí a zemědělství, telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz
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bit zhoršení plicních funkcí. 
V průměru za všechny lokality 
činí průměr za topnou sezonu 
10,9 μg.m-3, zatímco průměr za 
netopnou sezonu činí 7 μg.m-3. 
Imisní limit pro SO2 je le-
gislativou stanoven ve výši 
125 μg.m-3. Nejvyšší průměrná 
(i maximální) hodnota SO2 
v topné sezoně byla naměřena 
v lokalitě Humpolec. Nejvyšší 
průměrná hodnota za netop-
nou sezonu byla naměřena 
v Golčově Jeníkově. V souhr-
nu za celé období 1. 10. 2012 
– 30. 9. 2013 vychází nejhůře 
lokalita Pacov. Z měření vy-
plývá, že imisní limity pro 
SO2 v žádném případě nebyly 
překročeny, neboť koncentrace 
jsou velmi nízké. Podstatnější 

zvýšení koncentrací SO2 se vy-
skytlo pouze v druhé polovině 
ledna 2013, kdy vlivem špat-
ných rozptylových podmínek 
kulminovaly koncentrace všech 
škodlivin měřených v Kraji 
Vysočina v rámci projektu 
ISKOV.
Další sledovanou škodlivinou 
jsou oxidy dusíku, přičemž 
nejvýznamnější z oxidů dusíku 
je ve vztahu k lidskému zdraví 
oxid dusičitý (NO2). Hlavním 
zdrojem antropogenních emisí 
oxidů dusíku do ovzduší je au-
tomobilová doprava a spalování 
fosilních paliv ve stacionárních 
emisních zdrojích. Koncentrace 
NO2 ve venkovním ovzduší 
se mění v závislosti na denní 
době, na ročním období a na 

meteorologických podmín-
kách. Dlouhodobé působení 
oxidu dusičitého vede k redukci 
plicní funkce a zvyšuje počet 
bronchiálních onemocnění.
V průměru za všechny lo-
kality (včetně AIM Jihlava 
a Košetice) činí průměr za 
topnou sezonu 18,2 μg.m-3, 
zatímco průměr za netopnou 
sezonu činí 13,2 μg.m-3. Roční 
imisní limit pro NO2 je le-
gislativou stanoven ve výši 
40 μg.m-3. Nejvyšší průměrná 
(i maximální) hodnota NO2 
v topné sezoně byla naměřena 
v lokalitě Velká Bíteš. Nejvyšší 
průměrná hodnota za netop-
nou sezonu byla naměřena 
v Havlíčkově Brodě. V souhr-
nu za celé období 1. 10. 2012 

– 30. 9. 2013 vychází nejhůře 
lokalita Velká Bíteš. Z měření 
vyplývá, že imisní limity pro 
NO2 v žádném případě nebyly 
překročeny, koncentrace jsou 
vesměs velmi nízké a dopravou 
nejzatíženější lokality mají 
koncentrace zvýšené, ne však 
nadlimitní. 
Zpráva z měření probíhají-
cího na 24 lokalitách Kraje 
Vysočina v období od 1. 10. 
2012 do 30. 9. 2013 je zveřej-
něna na webových stránkách
www.ovzdusivysocina.cz.

 Rostislav Habán,
odbor životního prostředí
a zemědělství
telefon: 564 602 514, e-mail: 
haban.r@kr-vysocina.cz

Policisté na Vysočině šetřili v loňském roce 75 trestných činů spá-
chaných na seniorech. Pachatelům se daří pomocí různých legend 
vylákat ze seniorů až desetitisícové částky. 
Podvodníci se v poslední době vydávají za pracovníky různých 
energetických společností. Poškozenému uvedou, že na jeho od-
běrném místě je evidován nedoplatek například za odebraný plyn, 
elektřinu nebo vodu, a požadují tento nedoplatek v řádu několika 
tisíc korun po majiteli bytu zaplatit s výhružkou, že jinak okamži-
tě přeruší dodávky vody nebo energií. Senioři většinou pod tímto 
nátlakem požadovaný finanční obnos zaplatí. 
Je třeba, aby si lidé uvědomili, že komunikace mezi energetickou 
společností a zákazníkem probíhá písemnou formou prostřed-
nictvím pošty. Může se stát, že nedojde k zaplacení zálohy za 
odebrané energie ze strany zákazníka. V tomto případě dostane 
zákazník poštou upomínku, případně další, kde je již upozorněn 
na možnost odpojení od dodávek energií. Rozhodně za zákazníky 
nechodí žádný pracovník těchto firem s tím, že vybírá nedoplatky 
za odebrané energie a v případě nezaplacení pohledávky okamžitě 
zákazníka odpojuje z odběrné sítě.
Například v případě společnosti RWE Česká republika, a. s., je 
možné se setkat s pracovníky, kteří chodí provádět odečty měři-
del. Jedná se buď přímo o zaměstnance firmy RWE, nebo o jejich 
externí spolupracovníky. Každý z těchto pracovníku se musí na 
žádost zákazníka prokázat identifikační kartou. Údaje na této kartě 
lze ověřit na nonstop zákaznické lince 840 113 355. Tito lidé v žád-
ném případě nepřebírají ani nepředávají žádnou finanční hotovost. 
Podobné je to i u ostatních dodavatelů energií.
Pachatelé se také snaží pod těmito legendami dostat do bytu oběti. 
Jakmile se podvodník dostane do bytu nebo domu, tak zjistí, kde 
má poškozený uloženou finanční hotovost, a poté ji odcizí. V tom-
to případě policisté doporučují nemít doma velké finanční obnosy 
a samozřejmě nikoho cizího si do bytu nebo domu nepouštět. Bylo 
by dobré, kdyby každý senior měl ve svém mobilním telefonu ulo-
žené číslo například na starostu obce, své dospělé děti, a hlavně na 
Policii České republiky. V případě, že dojde k takové situaci, kdy 

u dveří stojí neznámý člověk a chce se dostat pod nějakou zámin-
kou do bytu, může senior zavolat těmto osobám nebo policistům 
a požádat je o pomoc či o radu, co má dělat.
Podvodníci dále uplatňují i legendu „vnuk“. Pachatel zavolá po-
škozeným na pevnou telefonní linku a vydává se za jejich vnuka. 
Při rozhovoru nenápadně zjistí jméno vnuka poškozených a poté 
pod jeho jménem poprosí seniory, že potřebuje půjčit větší finanční 
částku, většinou na zakoupení nového automobilu. Když poško-
zený souhlasí, řekne, že si pro peníze pošle svoji kamarádku nebo 
známého. Senioři poté předají finanční hotovost jim zcela nezná-
mé ženě nebo muži, kteří se představí jako přítelkyně či známý 
jejich vnuka.
Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu 
k cizím lidem nebo k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit 
jejich totožnost, více obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře 
domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. 
V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých do-
movů a při každém opuštění domu by za sebou měli uzamknout 
dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení 
peněz, měl by si senior tuto informaci vždy ještě před předáním 
hotovosti zpětně osobně ověřit. Je také vhodné trvat na předání 
peněz přímo příbuznému, který o půjčku požádal. Vydání peněz 
neznámému člověku s sebou vždy nese velké riziko. 
Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou dobře připravení. 
Dokážou rychle reagovat i na nečekané situace, nevypadají větši-
nou na první pohled vůbec podezřele, mají příjemné vystupování, 
jsou velmi komunikativní a působí dobrým dojmem. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence
telefon: 974 261 208
mobil:  725 868 475
e-mail: prevence@policievysocina.cz

Policisté varují před podvodníky – Pachatelé se zaměřili na seniory
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V týdnu od 10. do 16. 2. tohoto 
roku proběhl takzvaný Národní 
týden manželství, který byl 
zaměřen na téma „ohromné 
maličkosti“. Za jednu z velkých 
maličkostí můžeme považovat 
f lexibilní formy práce, které 
významně pomáhají podporovat 
rodinný život, a tedy i manžel-
ství. V rámci projektu „Rovnost 
na Vysočině v kontextu tvorby 
koncepce rodinné politiky kra-
je“, podpořeného z OP LZZ, byl 
na podzim 2013 realizován prů-
zkum u firem v Kraji Vysočina, 
jenž se jednak zaměřil na zjiš-
ťování přístupu jednotlivých 
zaměstnavatelů z hlediska rov-
ných šancí při zaměstnávání 
mužů a žen a jednak z hledis-
ka podmínek pro slaďování 
pracovního a rodinného života 
jejich zaměstnanců. V rámci to-
hoto průzkumu bylo dotazováno 
358 firem.
Výsledky ukázaly, že tři čtvr-
tiny firem v Kraji Vysočina 

nabízejí zkrácené pracovní 
úvazky, které aktivně využívá 
10 % zaměstnanců. Dále více 
než polovina firem nabízí pruž-
nou pracovní dobu, již využívá 
28 % zaměstnanců, a polovina 
firem nabízí pohyblivý začátek 
pracovního dne využívaný té-
měř 23 % zaměstnanců.
Navíc tři čtvrtiny firem na Vy-
sočině poskytují svým zaměst-
nancům volno na zařizování 
rodinných záležitostí a 58 % 
firem udržuje kontakt se svými 
zaměstnanci během jejich rodi-
čovské dovolené. Toto opatření 
dle některých autorů přispívá 
k úspěšnému návratu osob 
z rodičovské dovolené zpět do 
pracovního procesu.
„Výzkum ukázal, že firmy na 
Vysočině začínají využívat pro-
rodinná opatření vůči svým 

zaměstnancům, a tím pomáhají 
zvyšovat kvalitu jejich rodinné-
ho života. Ukázalo se také, že si 
představitelé firem uvědomují, 
že pokud vychází vstříc svým 
zaměstnancům při řešení jejich 
mimopracovních potřeb, jsou 
pak vůči firmě loajálnější, a že 
aktivně přispívat ke slaďování 
pracovního a rodinného života 
zaměstnanců se firmě vyplatí. 
Na straně druhé však firmy 
očekávají, že zaměstnanec bude 
respektovat nároky a potřeby 
zaměstnavatele,“ říká Petr Kr-
čál, radní Kraje Vysočina pro 
sociální oblast. 
Závěrem lze říci, že tento prů-
zkum přinesl překvapivé vý-
sledky. Př i srovnání těchto 
výstupů s výsledky jiných v mi-
nulosti provedených výzkumů 
je patrné, že f irmy z Kraje 

Vysočina si vedou mnohem 
lépe. Ukazuje se, že f irmy 
v Kraji Vysočina se snaží aktiv-
ně podílet na podpoře slaďování 
pracovního a rodinného života 
svých zaměstnanců a zaměst-
nankyň. V tomto případě jde 
určitě o „ohromnou maličkost“, 
která naznačuje, že v budoucnu 
bude ubývat negativních zku-
šeností zaměstnanců, kteří se 
ocitli v obtížné rodinné situaci 
a potřebovali využít některé 
z flexibilních forem práce.
Více informací o tomto projektu 
na: http://www.kr-vysocina.cz/
rodinny_portal. 

 Petr Švanda,
odbor sociálních věcí
telefon: 564 602 834
e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz 

Výsledky z průzkumu prorodinných postojů
u firem v Kraji Vysočina

Kouření cigaret a pití alkoholu považuje v České republice málo-
kdo za problém. Není proto divu, že u nás kouří a pije alkohol také 
značné množství nezletilých. Podle Evropské školní studie o al-
koholu a jiných drogách z roku 2011 vykouřilo v životě alespoň 
jednu cigaretu 75 % Čechů ve věku 15 až 16 let. Denně kouří 25 % 
mladistvých. Za silné kuřáky, kteří vykouří více než jedenáct ciga-
ret denně, je považováno 8 % mladistvých. Před dovršením 14 let 
věku má první zkušenost s kouřením 68 % dětí. Velmi alarmující 
je, že třetina z nich se stala denními kuřáky.
Konzumace alkoholu je u našich mladistvých rozšířena ještě více, 
a řadíme se tím na přední příčky v Evropě. Téměř 98 % mladist-
vých u nás vyzkoušelo pít alkohol, 79 % pilo alkohol v posledních 
třiceti dnech a 20% z dotazovaných vypilo v posledním měsíci 
více než třikrát nadměrné množství alkoholu (pět a více sklenic 
při jedné příležitosti). Před čtrnáctým rokem vypijí své první pivo 
tři čtvrtiny dětí. Nejvíce populární je mezi mládeží pivo, následují 
destiláty a víno. Platí, že studenti učňovských a středních odbor-
ných škol mají zkušenosti s kouřením a alkoholem výrazně vyšší 
než gymnazisté. 
Výše uvedené statistiky potvrdil i výzkum u žáků 8. ročníků zá-
kladních škol v Kraji Vysočina, který provedl v roce 2012 kraj 
ve spolupráci s Empirickým centrem Vysočina v rámci projektu 
Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů 
spolufinancovaného z fondů Evropské unie. Z výzkumu vzešlo, 
že třetina dotázaných žáků pilo pivo nebo víno před jedenáctým 

rokem, dvě třetiny pak před 13. rokem věku. Tvrdý alkohol zkusilo 
poprvé před 13. rokem více než 50 % oslovených žáků. Každý pátý 
žák kouřil svou první cigaretu před jedenáctým rokem. Pravidelně 
kouřilo před jedenáctým rokem věku přibližně 5 % žáků. Dvě 
třetiny z nich přiznávají, že občas pijí alkohol (65 %), čtvrtina 
občas kouří. Pravidelně kouří přibližně osm procent z dotazova-
ných. Pravidelně pije alkohol pět procent dotázaných respondentů. 
Kouření a pití alkoholu jde mnohdy ruku v ruce. Mnoho studen-
tů, kteří kouří, také pije alkohol. Tato situace je závažná z toho 
pohledu, že konzumace alkoholu v nižším věku zvyšuje rizi-
ko zneužívání nealkoholových drog a vzniku závislosti na nich. 
S konzumací alkoholu bývá spojeno také patologické hráčství na 
výherních automatech. Rovněž počátek některých duševních one-
mocnění, například schizofrenie, bývá kromě vlastních dispozic 
organizmu spojován s konzumací návykových látek. Užívání al-
koholu značně ohrožuje zdravý vývoj našich dětí.
Velký vliv na vznik a rozvoj těchto společensky rizikových jevů 
u dětí a mladistvých mají zejména záškoláctví, špatný prospěch, 
zkušenosti přátel s návykovými látkami, ale také špatné rodinné 
vztahy. Významným problémem je také fakt, že žáci a studenti 
kouří a pijí alkohol nejen v soukromém prostředí, ale mnohdy tak 
činí i v prostorách školy. Pedagogové považují tento jev za velmi 
alarmující.
Odborníci hledají odpovědi na otázky, co vede mladé lidi k tomu, 
že si vědomě ničí zdraví kouřením a pitím alkoholu. Jsou to děti 

Mohou rodiče za rostoucí konzumaci alkoholu a cigaret u našich dětí?
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Novinky ve Sbírce zákonů
Zákaz retroaktivity trestních norem
V částce 9/2014 Sbírky zákonů vydané dne 7. 2. 2014 byl pod 
č. 22 publikován nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2013, 
sp. zn. Pl. ÚS 22/13, ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona 
č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony.
Okresní soud v Liberci řešil případ trestního stíhání pro přečin 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, u něhož měl být 
stíhaný skutek posouzen podle trestního zákoníku ve znění zákona 
č. 494/2012 Sb., neboť skutek byl spáchán v období od 21. 10. 2012 
do 27. 11. 2012, tedy po účinnosti zákona č. 494/2012 Sb., která 
byla v samotném zákoně stanovena na 1. 7. 2012, přestože byl zá-
kon vyhlášen ve Sbírce zákonů až dne 31. 12. 2012. Okresní soud 
se proto domníval, že ustanovení o účinnosti obsažené v zákoně je 
protiústavní, neboť zakládá zpětnou účinnost všech ustanovení to-
hoto zákona.
Ústavní soud ve svém nálezu tyto závěry navrhovatele potvrdil. 
Účinnost právní normy nepřípustně předchází platnosti, a právní 
norma tak stanovuje závazná pravidla chování zpětně k době, kdy 
zákon nebyl publikován, a její adresáti tak neměli možnost se s da-
ným pravidlem seznámit. 
Napadené ustanovení tak porušilo čl. 1 odst. 1 ústavy, zejména prin-
cip právní jistoty a předvídatelnosti zákona. Ústavní soud rovněž 
zdůraznil, že v posuzovaném případě se jedná o zvláštní situaci, 
neboť exaktní chyba zákonodárce zasahuje do oblasti trestní, v níž 
platí speciální ústavní zásada obsažená v čl. 40 odst. 6 Listiny, to 
jest zákaz zpětné účinnosti norem trestního práva. 

Ústavní soud proto v dané věci musel přistoupit ke zrušení napa-
deného ustanovení, neboť s odkazem na specifikum posuzování 
trestnosti činu nebyl v této věci možný ústavně konformní výklad.

Elektronické dražby
V částce 8/2014 Sbírky zákonů vydané dne 30. 1. 2014 byla pod 
č. 18 publikována vyhláška o stanovení podmínek postupu při elek-
tronické dražbě.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Pozemkové úpravy
V částce 6/2014 Sbírky zákonů vydané dne 21. 1. 2014 byla pod 
č. 13 publikována vyhláška o postupu při provádění pozemkových 
úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2014.

Časové poplatky a mýtné
V částce 8/2014 Sbírky zákonů vydané dne 30. 1. 2014 bylo pod 
č. 15 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy 
na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění 
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2014.
 
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

vyrůstající v konfliktních rodinných vztazích? Jsou to děti spí-
še perfekcionistických ambiciózních rodičů, kteří kladou na děti 
nepřiměřené požadavky, nebo se jedná naopak o děti vyrůs-
tající mimo pozornost dospělých? Mohou to být děti převážně 
citově chladných autoritativních rodičů, nebo naopak děti rodičů 
ochranitelských? Kouří a pijí alkohol spíše děti trpící osamělostí 
a nezakotveností se snahou přiblížit se ostatním, či naopak je více 
těchto dětí se sklonem k experimentování?
Jednoznačnou odpověď asi nenajdeme. Zcela jistě se bude jed-
nat o kumulace všech uvedených okolností. Vždy to však budou 
rodiče, kteří mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Mají být 
všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná 
o způsob života a chování v rodině. Tímto způsobem vnímá rodi-
čovskou roli nový občanský zákoník, jenž pod pojmem rodičovská 
odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají 
mimo jiné v péči o dítě, jež zahrnuje zejména péči o jeho zdra-
ví, jeho tělesný, citový, rozumový i mravní vývoj a v zajišťování 
jeho výchovy a vzdělání. 
Když už to nejsou děti a mladiství, měli by se jejich rodiče zabý-
vat problémem, co vede jejich děti k tomu, že ohrožují své zdraví 
kouřením a pitím alkoholu. Role rodičů je při výchově svých dětí 
výsostná a nezastupitelná. Znají své děti nejlépe. Proto by měli 
věnovat pozornost tomu, zda jejich děti mají nějakou pozitivní 
aktivitu, která jim přináší radost. Měli by se však věnovat také 
problémům, jež jejich děti trápí, přestože se rodičům mohou zdát 
nepodstatné či úsměvné. Měli by u dětí podporovat komunikativní 

dovednosti, aby se děti naučily nejen hovořit, ale i naslouchat, dis-
kutovat a přemýšlet o názorech druhých. 
Rád se setkávám se zdravě sebevědomými a pozitivně orientovaný-
mi mladými lidmi oproštěnými od vlivu manipulativních reklam, 
od komerce a konzumního stylu, kteří žijí zdravým způsobem živo-
ta. Chtěl bych proto touto cestou apelovat na rodiče, aby se zajímali 
o způsob života a problémy svých dětí a aby se snažili být v jejich 
dospívání tou největší oporou. Působení rodičů nemůže nahradit 
ani škola, ani žádná jiná státní či nestátní instituce. Nikdo z nás 
by se nechtěl dívat na to, jak vlastní dítě žije život se závislostí na 
droze, bez práce, s dluhy nebo se závažným nevyléčitelným one-
mocněním. Přijměme tedy tuto odpovědnost a chraňme své děti. 
V případě potřeby je možné se obrátit na kvalifikované odborníky. 
Informace o odborné pomoci bude možné od března najít na soci-
álním portálu v rámci webových stránek Kraje Vysočina. 
Osobně musím sdělit, že zdravý vývoj rodiny zahrnující všechny 
generace je pro mne i pro mé kolegy z rady kraje jednou z nejdů-
ležitějších priorit a promítají se do celé řady aktivit kraje. Vůbec 
mi není lhostejné, pokud se rodinám na Vysočině v něčem neda-
ří, a výše citované statistiky považuji za vážné ohrožení rodin. 
S trochou nadsázky mohu říct, že pro nás platí slogan „Vysočina 
– jedna velká rodina“.

 Petr Krčál, radní Kraje Vysočina 
pro oblast sociálních věcí, rodinné politiky 
a prevence sociálně patologických jevů
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Poslanecký návrh zákona o Registru smluv
Přečetli jsme za vás

Dne 21. 1. 2014 byl v rám-
ci prvního čtení v Poslanecké 
sněmovně propuštěn k dalšímu 
projednávání poslanecký ná-
vrh zákona o Registru smluv 
a o změně zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (sně-
movní tisk č. 42).
Cílem poslaneckého návrhu je 
zvýšení veřejné kontroly na-
kládání s majetkem státu, krajů, 
obcí a dalších subjektů. 
Registr smluv je veřejně přístup-
ný seznam povinně uveřejňova-
ných smluv, objednávek a faktur, 
který je veden Ministerstvem 
vnitra v elektronické podobě 
způsobem umožňujícím dálko-
vý přístup, a to jako součást por-
tálu veřejné správy. V současné 
době je již funkční a přístupný na 
http://portal.gov.cz/portal/obcan/
rejstriky/data/10013/.
V Registru smluv se bude po-
vinně uveřejňovat písemně 
uzavřená smlouva, jejíž stra-
nou je Česká republika, ÚSC, 
právnická osoba zřízená zá-
konem nebo právnická osoba, 
kterou stát nebo ÚSC sám nebo 
s jinými ÚSC ovládá, a to i pro-
střednictvím jiné právnické 

osoby. Návrh zákona obsahu-
je zároveň obligatorní výjimku 
z povinnosti uveřejňovat ně-
které informace ve smlouvě, 
objednávce či faktuře tak, že 
se neuveřejní informace, jež 
by nebyla poskytnuta podle 
zákona o svobodném přístupu 
k informacím.
Subjektem, který bude mít po-
vinnost uveřejnit smlouvu, 
objednávku, fakturu nebo jinou 
písemnost, respektive vložit je-
jich obsah do Registru smluv, 
je kterákoliv smluvní strana. 
Ta strana, jež se k uveřejnění 
smluvně zaváže, pak nese za 
řádné splnění této povinnosti 
odpovědnost.
Návrh zákona stanovuje zá-
kladní proceduru uveřejňování 
v Registru smluv za současné-
ho využití datových schránek 
a dále obecné požadavky na 
datový formát, který musí za-
jistit možnost fulltextového 
vyhledávání v celém textu zve-
řejňovaných dok u mentů . 
Dokument nebude možné 
uveřejnit jako naskenovaný 
obrázek, jenž by neumožňo-
val fulltextové vyhledávání, 
ale zásadně jako text (ať již 

v elektronickém formátu tex-
tového editoru nebo ve formátu 
PDF vytvořeném softwarovým 
převodem z textu se zachová-
ním textových znaků). 
Předkladatelé návrhu zákona 
předpokládají, že se v Registru 
smluv uveřejní smlouva ob-
sahově totožná se smlouvou, 
která byla uzavřena a podepsá-
na, avšak publikuje se pouze 
její obsahové (textové) vyho-
tovení bez podpisů, razítek, 
přelepek apod. 
Nebude-li smlouva, která na-
bývá účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění, uveřejněna ani do 
tří měsíců ode dne, kdy byla 
uzavřena, platí, že je zrušena 
od počátku. Důvodová zpráva 
presumuje, že tímto ustanove-
ním bude předcházeno situa-
cím, kdy strany smlouvu sice 
uzavřou, ale z nějakého (ty-
picky z nepoctivého důvodu) 
nebudou mít zájem na jejím 
uveřejnění. Tato konstrukce 
bude smluvní strany nutit k ak-
tivnímu přístupu při uveřejňo-
vání smluv.
Pokud by se uveřejněný obsah 
smlouvy lišil od obsahu sku-
tečně uzavřené smlouvy, pak 

povinnost uveřejnění není spl-
něna, a dokud splněna nebude, 
nastávají následky podle záko-
na (neúčinnost a zrušení).
Zákon dále stanovuje požadavek 
vyplnění metadat o uveřejňo-
vaném dokumentu s využitím 
elektronického formuláře, což 
je důležité pro unifikaci mož-
ností vyhledávání v Registru. 
Metadata vyplňuje ten, kdo do-
kument uveřejňuje. Konkretizace 
procedury uveřejňování bude 
předmětem úpravy v prováděcím 
právním předpise.
Zároveň bude novelou zákona 
o veřejných zakázkách vypuště-
no povinné zveřejňování smluv 
na profilu zadavatele.
Návrh zákona byl přikázán 
k projednání kontrolnímu, 
hospodářskému, ústavně práv-
nímu výboru a výboru pro 
veřejnou správu a regionální 
rozvoj. Poslanci též schválili 
prodloužení lhůty k projedná-
ní o 30 dnů.

 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

V roce 2013 se v hromadných ubytovacích zařízeních na Vysočině 
(hotely, penziony, atd.) ubytovalo celkem 377 000 turistů. Oproti 
předchozímu roku to tedy znamená nárůst o 5 000 (1,8 %). Na 
návštěvnosti celé České republiky se Vysočina podílí z pouhých 
2,7 %. Kraj Vysočina rozhodně nepatří k nejvyhledávanějším re-
kreační oblastem ČR, což však také souvisí se skutečností, že 
v kraji nenajdeme významné turistické cíle jako lázně a hory. 
V mezikrajském porovnání měli menší návštěvnost pouze kraj 
Pardubický (338 000 návštěvníků) a Ústecký (375 000). Zcela 
mimořádné postavení v návštěvnosti má Hlavní město Praha, 
kam v loňském roce přijelo více než 5,5 mil. hostů (podíl na ČR 
39,7 %). 
Vysočina nepatří k vyhledávaným destinacím ani pro zahranič-
ní turisty. V roce 2013 se v kraji ubytovalo 54,3 tisíc cizinců, 

a tedy pouhých 14,4 % všech návštěvníků, což je nejmenší podíl 
ze všech krajů. Praha v tomto ohledu hraje ještě dominantnější 
roli, protože tam míří 65,0 % zahraničních návštěvníků v ČR. 
Ze zahraničních turistů si Vysočinu podobně jako celou ČR nej-
více vybírají obyvatelé zemí EU. Více než pětina cizinců přijíždí 
ze sousedního Německa, dále z Nizozemí (15,3 %), díky poloze 
kraje pak následují hosté ze Slovenska (14,8 %), Polska (5,0 %) 
a Rakouska (4,8 %). Z těchto zemí je návštěvnost kraje nadprů-
měrná, naopak cizinci z Ruska činí pouze 3,9 %, což je výrazně 
nižší podíl než na úrovni ČR (18,2 %). 
Z hlediska dlouhodobého byla nejvyšší návštěvnost zaznamená-
na v roce 2007 (asi 418 tis. hostů), poté následoval propad až do 
roku 2010. V posledních třech letech byl zjištěn mírný nárůst, 
který by měl dle analytiků pokračovat i v letošním roce. 

Návštěvnost v Kraji Vysočina za rok 2013
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Tab.: Návštěvnost v krajích ČR v roce 2013

Kraj
Počet návštěvníků 2013 Index 2013/2012

celkem cizinci podíl cizinců celkem

Hl. m. Praha 5 502 591 4 753 824 86,4 102,0

Středočeský 685 646 180 063 26,3 95,6

Jihočeský 1 026 084 329 345 32,1 102,0

Plzeňský 505 903 174 814 34,6 93,8

Karlovarský 749 496 510 331 68,1 97,3

Ústecký 375 208 137 975 36,8 104,3

Liberecký 679 713 148 271 21,8 100,7

Královéhradecký 885 992 215 559 24,3 99,8

Pardubický 338 017 53 374 15,8 102,1

Vysočina 377 057 54 258 14,4 101,8

Jihomoravský 1 178 724 438 492 37,2 107,2

Olomoucký 441 417 96 386 21,8 108,9

Zlínský 516 471 80 792 15,6 106,7

Moravskoslezský 606 017 136 372 22,5 107,9 

Česká republika 13 868 336 7 309 856 52,7 105,7 

Zdroj dat: Cestovní ruch – časové řady, ČSÚ Praha, 2014.

 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz

Pokračuje další ročník soutěže Stavba roku Kraje Vysočina
Dvanáctý ročník této tradiční soutěže zaštítili hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek a Karel Štefl, starosta Počátek, které budou 
hostitelem slavnostního vyhlášení výsledků. Příjem přihlášek
do aktuálního ročníku Stavba roku Kraje Vysočina končí 14. květ-
na. Záměrem soutěže je ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce 
staveb, jež byly realizovány v Kraji Vysočina, a udělit jim titul 
Stavba roku.
Účastníci výstavby mohou přihlásit realizace, které byly dány 
do zkušebního provozu nebo zkolaudovány v období od 1. led-
na 2012 do 31. prosince 2013. Bližší informace najdete na
www.stavbavysociny.cz
Slavnostní vyhlášení výsledků je plánováno na 11. června a uskuteč-
ní se v Počátkách v multifunkčním kině, které v rámci této soutěže 
obdrželo Čestné uznání. Součástí večera bude také předání finanč-
ních darů autorům vítězných návrhů soutěže Studentský projekt 
a udělení titulů Učeň roku.

Studenti středních stavebních škol mají hypotetický úkol 
u Mariánského náměstí v Počátkách zbourat dům a na jeho místo 
navrhnout víceúčelovou budovu, kde budou v přízemí lékařské 
ordinace a v prvním patře byty. Školy, v nichž se učí stavební obory, 
mohou nominovat na ocenění ty žáky, kteří významně uspěli v rámci 
profesních soutěží. Odborná komise i s ohledem na jejich studijní 
výsledky vybere dva nejlepší, již obdrží jako dar profesionální 
elektrické nářadí.
Soutěž vypisuje Stavební sdružení Vysočina ve spolupráci s kraj-
skou reprezentací Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a České 
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
a Krajem Vysočina. Stavbu roku podporuje z pozice generálního 
partnera společnost Rieder beton a z pozice hlavního partnera spo-
lečnosti PKS okna, Českomoravský štěrk a Wienerberger cihlářský 
průmysl. Studentský projekt je pod záštitou společnosti Pragoprojekt 
a dárcem věcné ceny v rámci Učně roku je Bosch.
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 Usnesení 0001/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený 
program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0002/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Radovana 
Necida a Ing. Zdeňka Kopeckého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva 
kraje č. 1/2014.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0003/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí * zprávu 
o činnosti rady kraje * Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé 
pololetí roku 2013 dle materiálu ZK-01-2014-02, př. 1, schvaluje navrhovaná 
řešení dle materiálu ZK-01-2014-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, odbor sekretariátu hejtmana, termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 Usnesení 0004/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí infor-
maci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usne sení 0005/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu 
o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2013 dle materiálu 
ZK-01-2014-04, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0006/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti 
Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu 
ZK-01-2014-05, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0007/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v případě 
úspěšného přijetí žádosti projektu Služby Technologického centra Kraje 
Vysočina 2014 s celkovým rozpočtem 33,55 mil. Kč: * spolufinancování 
projektu ze zdrojů kraje * převod finančních prostředků z FSR nebo z cizích 
zdrojů v maximální výši 33,55 mil. Kč na speciální projektový účet určený na 
předfinancování a spolufinancování projektu s tím, že tyto finanční prostředky 
budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb 
projektu.
odpovědnost: OI, OE, termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0008/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zápisy 
o provedení kontroly č. 4/2013 a 5/2013, předložené Kontrolním výborem 
Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2014-77, př. 1, ZK-01-2014-77,
př. 2.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0009/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti 
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu 
ZK-01-2014-78, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0010/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * zapojení 
části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 v celkové výši 
388 266 660 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu 
ZK-01-2014-07, př. 1 * zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz 
a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina 
dle materiálu ZK-01-2014-07, př. 1 * převod finančních prostředků ve výši 
3 797 800 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, 
kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro 
Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na pořízení 
přístrojového vybavení.

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje 
č. 1/2014 konaného dne 4. 2. 2014

Ceny za kvalitu a inovaci ve veřejné správě
Zástupci obcí a regionů převzali koncem února v Hradci Králové 
významné ocenění za své aktivity. V rámci desáté Národní kon-
ference kvality ve veřejné správě byly předány ceny Ministerstva 
vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2013. Kraj 
Vysočina získal bronzové ocenění za realizaci místní Agendy 21, 
a tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a ak-
tivní spolupráci úřadů s veřejností, ale také za uplatňování dal-
ších metod kvality ve veřejné správě. Držiteli ocenění za kvalitu 
a inovaci ve veřejné správě se za Kraj Vysočina pro rok 2013 staly 
i tyto organizace:

V kategorii Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě, 
takzvaná prestižní Cena za inovaci:
• Statutární město Jihlava – projekt Připomínkování územního 

plánu online

V kategorii Organizace dobré veřejné služby
(tzv. stříbrný stupeň):
• Obec Křižánky – za aplikaci programu Místní agenda 21

V kategorii Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby 
(tzv. bronzový stupeň):
• Kraj Vysočina – za aplikaci programu Místní agenda 21
• Město Třebíč – za aplikaci programu Místní agenda 21
• Město Velké Meziříčí – za aplikaci programu Místní agenda 21
• Nové Město na Moravě – za aplikaci modelu CAF

 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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odpovědnost: ekonomický odbor, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 Usnesení 0011/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Odůvodnění 
Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj 
Vysočina v roce 2015 dle materiálu ZK-01-2014-08, př. 1 * Odůvodnění 
Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj 
Vysočina v roce 2015 dle materiálu ZK-01-2014-08, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ, termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0012/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést 
darem pozemek par. č. 723/50 – ostatní plocha, silnice, o výměře 278 m2 
zastavěný silnicí I/38 v k. ú. Pístov u Jihlavy z vlastnictví Kraje Vysočina 
do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, schvaluje dodatek č. 1083 Zřizovací listiny 
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2014-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0013/01/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, 
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení 
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje 
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0014/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést 
darem pozemek par. č. 1624/2 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 205 m2 
oddělený dle geometrického plánu 222-358/2005 z pozemku par. č. 1624, díl 
„a“ o výměře 186 m2 a díl „e“ o výměře 7 m2 oddělené dle geometrického plánu 
č. 313-101/2012 z pozemku par. č. 1634/2, vše v k. ú. Ždírec na Moravě a obci 
Ždírec, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Ždírec, schvaluje 
dodatek č. 1085 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2014-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0015/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bez-
úplatně pozemek par. č. 59/16 – ostatní plocha, silnice, o výměře 388 m2 v k. 
ú. Luka nad Jihlavou z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina, 
schvaluje dodatek č. 1086 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2014-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0016/01/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, 
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení 
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje 
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0017/01/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, 
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení 
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje 
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0018/01/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, 
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení 
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje 
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0019/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v sou-
vislosti s nabytím pozemku par. č. 400/4 – ostatní plocha, dráha, o výměře 
1 438 m2 v k. ú. Kojetice na Moravě pravomoc rozhodnout o zřízení služeb-
nosti na tomto pozemku, rozhoduje * změnit usnesení 0552/07/2013/ZK 
tak, že v materiálu ZK-07-2013-45, př. 1, se celková kupní cena nabývaných 
pozemků par. č. 400/3 a 400/4 v k. ú. Kojetice na Moravě mění z částky 
77 900 Kč na částku 67 900 Kč * uzavřít kupní smlouvu o prodeji nemovité 
věci se zřízením služebnosti dle materiálu ZK-01-2014-16, př. 1, schvaluje 
dodatek č. 1090 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle 
materiálu ZK-01-2014-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0020/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést 
darem pozemky par. č. 81/4 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 35 m2, par. 
č. 836/72 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 33 m2 a par. č. 836/74 
– ost. plocha, jiná plocha, o výměře 162 m2 oddělené geometrickým plánem
č. 156-105/2013 z pozemků par. č. 81/1, par. č. 836/38, par. č. 836/39 a par. 
č. 836/40 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce 
Hojovice, schvaluje dodatek č. 1091 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2014-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0021/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * nabýt 
úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzaví-
rání kupních smluv v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-01-2014-18, př. 1, 
v k. ú. Švařec * nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2014-18,
př. 2, v k. ú. Švařec z vlastnictví Obce Koroužné do vlastnictví Kraje Vysočina, 
schvaluje dodatek č. 1092 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2014-18, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0022/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést 
darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Panské Dubenky 
nemovitosti v rozsahu a za podmínek dle darovací smlouvy dle materiálu 
ZK-01-2014-19, př. 1, schvaluje dodatek č. 1093 Zřizovací listiny Krajské 
správy a údržby silnic, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2014-19,
př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

(pokračování na další straně)
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 Usnesení 0023/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně 
nabýt pozemek par. č. 4708 ostatní plocha, dráha, o výměře 1 300 m2 v k. ú. 
a obci Chotěboř z vlastnictví České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 
1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 709 94 226, do vlastnictví Kraje Vysočina za 
dohodnutou kupní cenu 30 000 Kč, schvaluje dodatek č. 1094 Zřizovací 
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle 
materiálu ZK-01-2014-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0024/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést 
darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2014-21, př. 1, z vlastnictví 
Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Dešov * nabýt darem pozemky v rozsahu 
dle materiálu ZK-01-2014-21, př. 2, z vlastnictví Obce Dešov do vlastnictví 
Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0025/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * nabýt 
darem pozemek par. č. st. 3393/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 

v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Města Humpolec do vlastnictví Kraje 
Vysočina * nabýt pozemek par. č. st. 3393/5 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 4 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví společnosti VoKa – eko-
logické stavby, spol. s r. o., Spojovací 1539, 396 01 Humpolec, do vlastnictví 
Kraje Vysočina za kupní cenu 1 000 Kč, schvaluje Dodatek č. 21 Zřizovací 
listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, IČ: 62540050, 
dle materiálu ZK-01-2014-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0026/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje schvá-
lit odůvodnění veřejných zakázek II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba 
– úsek č. 1, II/602 hr. kraje – Pelhřimov – 11. stavba , II/602 Velké Meziříčí 
– ul. Sokolovská a Karlov – 10. stavba a II/392 Velké Meziříčí – Tasov v roz-
sahu materiálu ZK-01-2014-24, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0027/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje schválit 
odůvodnění veřejné zakázky II/523 Jihlava–Humpolec v rozsahu materiálu 
ZK-01-2014-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0028/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít 
smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem 
Velké Meziříčí dle materiálu ZK-01-2014-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0029/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít 
smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem 
Velké Meziříčí dle materiálu ZK-01-2014-27, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0030/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít 
smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem 
Náměšť nad Oslavou dle materiálu ZK-01-2014-28, př. 1.

odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0031/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít 
smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem 
Humpolec dle materiálu ZK-01-2014-29, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0032/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové 
opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve zvýšení 
položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
o částku 4 084 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu 
silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu 
akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě o částku 4 084 000 Kč 
(položka 6121 – Budovy a stavby) * zvýšení závazného ukazatele Investiční 
dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, 
o částku 4 084 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akce II/339 
Ledeč n. S. – Odvodnění vozovky.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0033/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * rozdělit 
projekt „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba“ na projekty „II/347 Světlá n. S. 
– D1, 2. stavba – úsek č. 1“ a „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 2“ 
dle materiálu ZK-01-2014-32, př. 1 * změnit usnesení 0012/01/2011/ZK tak, že 
materiál ZK-01-2011-11, př. 2, bude nahrazen materiálem ZK-01-2014-32, př. 4.
odpovědnost: ODSH, termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0034/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové 
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2221 – Provoz veřejné silniční 
dopravy, o částku 3 734 000 Kč na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů 
linkové osobní dopravy při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, 
§ 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 
3 734 000 Kč, ruší usnesení č. 0534/07/2013/ZK ze dne 10. 12. 2013, stanovuje 
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014: - ve 
veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných 
ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých 
km, - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč proka-
zatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje 
Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0035/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odůvodnění 
významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěv-
kové organizace, dle materiálu ZK-01-2014-31, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV,
termín: 28. 02. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0036/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 – Územní plánování, 
v celkové výši 2 418 147 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle 
materiálu ZK-01-2014-34, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 10. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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 Usnesení 0037/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2014-35, 
př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0038/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 – Ostatní záležitosti zahranič-
ního obchodu, na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem 
Evropský region Dunaj–Vltava dle materiálu ZK-01-2014-36, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 15. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 Usnesení 0039/01/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, 
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení 
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje 
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, termín: 28. února 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0040/01/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, 
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení 
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje 
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, termín: 28. února 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0041/01/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, 
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení 
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje 
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0042/01/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, 
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení 
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje 
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0043/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Seznam 
grantových projektů doporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2014-42, 
př. 3 * Seznam grantových projektů nedoporučených k podpoře dle materiálu 
ZK-01-2014-42, př. 4, rozhoduje poskytnout podporu na grantové projekty 
uvedené v materiálu ZK-01-2014-42, př. 3, příjemcům podpory v maximální 
výši dle materiálu ZK-01-2014-42, př. 3, a to za podmínek stanovených 
v materiálu ZK-01-2014-42, př. 5.
odpovědnost: ORR, termín: 12. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0044/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Seznam 
grantových projektů doporučených k financování dle materiálu ZK-01-2014-43,
př. 3 * Seznam grantových projektů nedoporučených k financování dle 

materiálu ZK-01-2014-43, př. 4, rozhoduje poskytnout podporu na grantové 
projekty uvedené v materiálu ZK-01-2014-43, př. 3, příjemcům podpory 
v maximální výši dle materiálu ZK-01-2014-43, př. 3, a to za podmínek sta-
novených v materiálu ZK-01-2014-43, př. 5.
odpovědnost: ORR, termín: 12. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0045/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Seznam 
grantových projektů doporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2014-41, 
př. 3upr1 * Seznam grantových projektů nedoporučených k podpoře dle mate-
riálu ZK-01-2014-41, př. 4upr1, rozhoduje poskytnout podporu na grantové 
projekty uvedené v materiálu ZK-01-2014-41, př. 3upr1, příjemcům podpory 
v maximální výši dle materiálu ZK-01-2014-41, př. 3upr1, a to za podmínek 
stanovených v materiálu ZK-01-2014-41, př. 5.
odpovědnost: ORR, termín: 12. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 Usnesení 0046/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady 
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování 
a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle 
materiálu ZK-01-2014-44, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0047/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít 
smlouvu o zápůjčce dle materiálu ZK-01-2014-45, př. 1, schvaluje převod 
finančních prostředků ve výši 5 070 060 Kč z Fondu strategických rezerv do 
rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, za účelem 
poskytnutí zápůjčky ve výši 5 070 060 Kč s určením pro Vysočina Tourism na 
financování projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního 
ruchu pro období 2014–2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekono-
mický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0048/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové 
opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 
u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 
o částku 854 107,69 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky poskyt-
nuté na předfinancování projektu Modernizace a dokončení expozic muzea 
v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města a převedení této částky 
do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor 
ekonomický, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0049/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí 
informace o projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle 
materiálu ZK-01-2014-47, př. 1, rozhoduje poskytnout zápůjčku v celkové 
výši 4 421 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou 
organizaci, IČ: 00091766, za účelem realizace projektu Komplexní propagace 
Zámku Třebíč dle materiálu ZK-01-2014-47, př. 3, schvaluje převod finančních 
prostředků ve výši 4 421 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu 
kraje na rok 2014 na kapitolu Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, za 
účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 4 421 000 Kč s určením pro Muzeum 
Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Komplexní 
propagace Zámku Třebíč.

(pokračování na další straně)
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odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor 
ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, termín: 
28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0050/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
dotaci pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 7 050 000 Kč 
z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 z kapitoly Sociální věci dle materiálu 
ZK-01-2014-48, př. 1, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle 
materiálu ZK-01-2014-48, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0051/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout 
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je 
výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Sociální 
věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, 
dle materiálu ZK-01-2014-49, př. 1, na realizaci programů primární prevence 
v roce 2014 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu 
ZK-01-2014-49, př. 2.
odpovědnost: OSV, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0052/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje předfinan-
cování a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo 
z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby 
koncepce rodinné politiky kraje v celkové výši max. 600 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín: 28. 02. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0053/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskyt-
nout dotaci pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s., na 
zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se smyslovým postižením ve výši 
5 800 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních 
věcí a politiky zaměstnanosti, dle materiálu ZK-01-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0054/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí 
a politiky zaměstnanosti, občanskému sdružení SLEPÍŠI – sdružení, které 
provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně 
postižené, IČ: 64327892, ve výši 400 000 Kč na realizaci projektu ALITER 
2013–2015 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-01-2014-52, př. 2.
odpovědnost: OSV, OE, termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0055/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
zápůjčku ve výši 4 730 000 Kč Domovu důchodců Ždírec, příspěvkové orga-
nizaci, za účelem realizace projektu Handicap Fit – zkvalitnění sociálních 
služeb pro seniory a handicapované dle materiálu ZK-01-2014-53, př. 2upr1, 
schvaluje rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků 
ve výši 4 730 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na 
rok 2014, kapitola Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory, za účelem 
poskytnutí zápůjčky ve výši 4 730 000 Kč s určením pro Domov důchodců
Ždírec, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Handicap Fit – zkva-
litnění sociálních služeb pro seniory a handicapované.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova 
důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0056/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 9 
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč dle materiálu 
ZK-01-2014-54, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0057/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí záměry 
změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem 
Vysočina označenými v materiálu ZK-01-2014-55, př. 1, kódy 1A, 2A, 2B, 
2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 28. 2. 2014 odeslat příslušnému správnímu 
orgánu
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0058/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí 
informaci o změně projektového záměru Badatelská centra pro přírodní 
vědy dle materiálu ZK-01-2014-56, schvaluje převod finančních prostředků 
z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu 
Badatelská centra pro přírodní vědy ve výši maximálně 18 500 000 Kč, pokud 
bude projekt schválen.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0059/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná 
činnost, organizacím dle vzorové smlouvy (materiál ZK-01-2014-57, př. 2) * 
Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, o. s., Jiráskova 2603/69, 
Jihlava, IČ: 22908951, ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského sportovního 
centra mládeže ve fotbale * Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Evžena 
Rošického 2684/6, Jihlava, IČ: 63438216, ve výši 230 000 Kč na projekt 
Krajského sportovního centra mládeže v plavání * Dukle Jihlava – mládež, 
Tolstého 1566/23 Jihlava, IČ: 70802769, ve výši 1 000 000 Kč na projekt 
Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji * Basketbalovému 
klubu Jihlava, o. s., Evžena Rošického 2684/6, Jihlava, IČ: 62797972, ve výši 
230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu 
* Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., 
Pavlovova 2672/14, Jihlava, IČ: 22729275, ve výši 230 000 Kč na projekt 
Krajského sportovního centra mládeže ve volejbalu * Sportovnímu klubu Nové 
Město na Moravě, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, ve 
výši 250 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v lyžování * 
Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí, IČ: 75070961, 
ve výši 340 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0060/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout 
dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-01-2014-58, př. 1 * nepo-
skytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-01-2014-58,
př. 2.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 4. února 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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 Usnesení 0061/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává hodnoticí 
výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné 
vodohospodářské ekologické akce jmenovaný usnesením zastupitelstva kraje 
č. 0615/08/2012/ZK dne 18. 12. 2012, jmenuje hodnoticí výbor pro posouzení 
a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanali-
zací dle materiálu ZK-01-2014-59, př. 1, pověřuje radu kraje, aby v případě 
rezignace člena hodnoticího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0062/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkyt-
nout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva 
kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu 
kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 dle materiálu 
ZK-01-2014-60, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0063/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vzor smlouvy 
o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2014-61, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0064/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * poměrné 
rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2014 dle materiálu ZK-01-2014-
62, př. 2 * převod prostředků ve výši 44 100 tis. Kč z disponibilních prostředků 
z roku 2013 do Fondu Vysočiny. 
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, 
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0065/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje gran-
tový program Informační a komunikační technologie 2014 dle materiálu
ZK-01-2014-63, př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Informační 
a komunikační technologie 2014 ve složení: - ODS – Martin Hladík (TR), 
- KDU-ČSL – Vilém Antonů (JI), Jan Matějů (PE), - ČSSD – Marian Drinka 
(HB), Petr Walter (JI), - KSČM – Pavel Kalabus (JI), František Náhončík (HB), 
- Pro Vysočinu – Evžen Zámek (JI), Ondřej Hedvábný (TR), - TOP09 a STAN 
- Martin Sedlák (HB), Zdeněk Materna, (ZR) * Stanislava Šípa (HB, ODS) 
předsedou řídicího výboru grantového programu Informační a komunikační 
technologie 2014 * garantem grantového programu Informační a komunikační 
technologie 2014 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince 
s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním, pověřuje radu 
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 28. 02. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0066/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový 
program Infrastruktura ICT 2014 dle materiálu ZK-01-2014-64, př. 1, jme-
nuje * řídicí výbor grantového programu Infrastruktura ICT 2014 ve složení: 
- ODS – Pavel Nevrkla (TR), Jaroslav Makovec (PE), - KDU-ČSL – Štěpán 
Komárek (TR), Tomáš Kučera (ZR), - ČSSD – Pavel Blažek (ZR), - KSČM 
– Roman Ondrušek (PE), František Náhončík (HB), - Pro Vysočinu – Lukáš 
Koreš (JI), Dušan Novotný (JI), - TOP09 a STAN - Martin Sedlák (HB), 
Zdeněk Materna, (ZR) * Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího 

výboru grantového programu Infrastruktura ICT 2014 * garantem grantového 
programu Infrastruktura ICT 2014 odbor informatiky a zástupcem garanta 
Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním, 
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala 
náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 28. 02. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0067/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový 
program Jednorázové akce 2014 dle materiálu ZK-01-2014-65, př. 1, jmenuje 
* řídicí výbor grantového programu Jednorázové akce 2014 ve složení: - ODS 
– Josef Bakaj (JI), Roman Diviš (TR), - KDU-ČSL – Jan Málek (HB), - ČSSD 
– Milan Stránský (HB), Bohumil Novák (JI), - KSČM – Roman Ondrušek (PE), 
Pavel Královec (HB), - Pro Vysočinu – Jan Burda (TR), Pavlína Zábranská 
(JI), - TOP09 a STAN - Irini Martakidisová (ZR), Luboš Rudišar (PE) * Josefa 
Dvořáka (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu 
Jednorázové akce 2014 * garantem grantového programu Jednorázové akce 
2014 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Alenu Mikulíkovou 
s právem hlasovacím a Janu Albrechtovou s právem poradním, pověřuje radu 
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0068/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový 
program Sportujeme 2014 dle materiálu ZK-01-2014-66, př. 1, jmenuje * 
řídicí výbor grantového programu Sportujeme 2014 ve složení: - ODS – Zdeněk 
Geist (JI), Miloslav Černý (ZR), - KDU-ČSL – Jan Čepl (HB), Josef Dvořák 
(ZR), - ČSSD – Jana Nováková Hotařová (JI), Jiří Novotný (HB), - KSČM 
– Čestmír Vitásek (ZR), - Pro Vysočinu – Ondřej Hedvábný (TR), Radek 
Vítovský (PE), - TOP09 a STAN - Ladislav Bárta (ZR), Pavel Štorek (ZR) * 
Milana Plodíka (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu 
Sportujeme 2014 * garantem grantového programu Sportujeme 2014 odbor 
školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Milana Kastnera s právem hla-
sovacím a Kateřinu Němcovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby 
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0069/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový 
program Sportoviště 2014 dle materiálu ZK-01-2014-67, př. 1, jmenuje * řídicí 
výbor grantového programu Sportoviště 2014 ve složení: - ODS – Lubomír 
Straka (ZR), Martin Paclík (JI), - KDU-ČSL – Petr Žák (TR), Norbert Nejedlý 
(JI), - ČSSD – Petr Vašíček (TR), Bohumil Kovanda (PE), - KSČM – Ladislav 
Šnelly (HB), Vladimír Bartes (TR), - Pro Vysočinu – Bohumil Nikl (HB), 
Jindřich Skočdopole (JI), - TOP09 a STAN - Ladislav Jirků (JI) * Ladislava 
Bártu (ZR, TOP09 a STAN) předsedou řídicího výboru grantového programu 
Sportoviště 2013 * garantem grantového programu Sportoviště 2014 odbor 
školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ivo Macha s právem hlasova-
cím a Petra Horkého s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě 
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0070/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový 
program Naše školka 2014 dle materiálu ZK-01-2014-68, př. 1, jmenuje * 
řídicí výbor grantového programu Naše školka 2014 ve složení: - ODS – Václav 
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Průša (HB), - KDU-ČSL – Lenka Koláčná (TR), Jana Houšková (PE), - ČSSD 
– Dagmar Nejedlá (ZR), Stanislava Prokešová (JI), - KSČM – Marek Nevoral 
(TR), Zuzana Ležáková (TR), - Pro Vysočinu – Eva Požárová (JI), Pavel Maslák 
(JI), - TOP09 a STAN - Jana Spekhorstová (TR), Kateřina Maružánová (ZR) * 
Jaroslava Ptáčka (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu 
Naše školka 2014 * garantem grantového programu Naše školka 2014 odbor 
regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím 
a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě 
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0071/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový 
program Bezpečná silnice 2014 dle materiálu ZK-01-2014-69, př. 1, jmenuje 
* řídicí výbor grantového programu Bezpečná silnice 2014 ve složení: - ODS 
– Radek Necid (ZR), Zdeněk Trnka (TR), - KDU-ČSL – Tomáš Kučera (ZR), 
Josef Mach (ZR), - ČSSD – Vladimír Malý (TR), Tomáš Krejčí (HB), - KSČM 
– Hana Trojánková (PE), Jaroslav Jirků (JI), - Pro Vysočinu – Ivo Jonák (ZR), 
- TOP09 a STAN – Martin Sedlák (HB), Libor Fejta (TR) * Pavla Masláka 
(JI, Pro Vysočinu) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečná 
silnice 2014 * garantem grantového programu Bezpečná silnice 2014 odbor 
dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Handu s právem 
hlasovacím a Radka Žižku s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby 
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0072/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový 
program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 dle materiálu 
ZK-01-2014-70, př. 1, jmenuje * řídící výbor grantového programu Podpora 
budování dětských dopravních hřišť 2014 ve složení: - ODS – Miroslav Nosek 
(JI), Ladislav Med (PE), - KDU-ČSL – Miroslav Krupica (TR), Petr Piáček 
(JI), - ČSSD – Eliška Pavlíková (HB), Luboš Kabátek (JI), - KSČM – Věra 
Buchtová (ZR), Michal Dlouhý (ZR), - Pro Vysočinu – Eva Požárová (JI), - 
TOP09 a STAN - Petr Fiala (TR), Ladislav Bárta (ZR) * Pavlínu Zábranskou 
(JI, Pro Vysočinu) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Podpora 
budování dětských dopravních hřišť 2014 * garantem grantového programu 
Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství a zástupce garanta Martina Petra s právem hlasovacím 
a Ing. arch. Marii Kotenovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby 
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 5. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0073/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový 
program Památkově chráněná území 2014 dle materiálu ZK-01-2014-71, 
př. 1, jmenuje * řídicí výbor grantového programu Památkově chráněná 
území 2014 ve složení: - ODS – Jaroslav Huňáček (JI), Miloš Šťastný 
(TR), - KDU-ČSL – Jan Málek (HB), - ČSSD – Karel Borek (HB), Radim 
Technik (ZR), - KSČM – Jan Slámečka (ZR), Lubomír Drápela (JI), - Pro 
Vysočinu – Tomáš Kocour (PE), Jindřich Kaupa (JI), - TOP09 a STAN - Irini 
Martakidisová (ZR), Libor Honzárek (HB) * Jaroslava Hrubého (TR, KDU-
ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Památkově chráněná 
území 2014 * garantem grantového programu Památkově chráněná území 
2014 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta 
Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem 
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru 
jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín: 
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0074/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový 
program Čistá voda 2014 dle materiálu ZK-01-2014-72, př. 1, jmenuje * 
řídicí výbor grantového programu Čistá voda 2014 ve složení: - ODS – 
Jaromír Vadinský (HB), Ivo Rohovský (ZR), - KDU-ČSL – Jaromír Kalina 
(JI), Jaroslav Poborský (HB), - ČSSD – Josef Matějek (TR), Tomáš Koubek 
(PE), - KSČM – Jiří Vlach (ZR), - Pro Vysočinu – Karel Nedvědický 
(TR), Josef Veselý (PE), - TOP09 a STAN - Luboš Rudišar (PE), Zdeněk 
Skoumal (TR) * Ladislava Brože (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru 
grantového programu Čistá voda 2014 * garantem grantového programu 
Čistá voda 2014 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta 
Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem porad-
ním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru 
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0075/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový 
program Životní prostředí 2014 dle materiálu ZK-01-2014-73, př. 1, jmenuje 
* řídicí výbor grantového programu Životní prostředí 2014 ve složení: - ODS 
– Romana Hrbatá (JI), Zdeněk Janovský (HB), - KDU-ČSL – Libor Řezáč 
(JI), Petr Kesl (PE), - ČSSD – Zdeněk Chlád (HB), - KSČM – Ladislav 
Nováček (PE), Karel Moravec (HB), - Pro Vysočinu – Pavel Hájek (PE), 
Bohumil Nikl (HB), - TOP09 a STAN – Zdeněk Skoumal (TR), Luboš Rudišar 
(PE) * Jiřího Svobodu (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového 
programu Životní prostředí 2014 * garantem grantového programu Životní 
prostředí 2014 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta 
Ing. Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ing. Milana Křížka s právem 
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru 
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽPZ, termín: 4. února 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0076/01/2014/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, 
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení 
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje 
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH, termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0077/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti 
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014 dle 
materiálu ZK-01-2014-75, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje 
Vysočina, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0078/01/2014/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti 
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina 
na rok 2014 dle materiálu ZK-01-2014-76, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


