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Rozpočet Kraje Vysočina 
na rok 2014 byl projednáván 
dle schválených zásad a plat-
ného harmonogramu a byl 
schválen na jednání zastupitel-
stva kraje dne 10. 12. 2013. 
Rozpočet Kraje Vysočina za-
hrnuje předpokládanou výši 
zdrojů i výdajů v objemu
7 619 280 000 Kč. 
Kraj Vysočina předpokládá 
pro příští rok nárůst výnosu 
daňových příjmů oproti schvá-
lenému rozpočtu roku 2013 
o jedno procento. 
Výdaje rozpočtu jsou z 83 % 
určeny na krytí běžných vý-
dajů, a tedy provozních po-
třeb kraje, zbývajících 17 % 
představují kapitálové výdaje 
a výdaje na rozvoj, to jest vel-
ké opravy, veškeré investice 
a další rozvojové aktivity kra-
je včetně evropských projektů. 
Objemově nejvýznamnějšími 
kapitolami rozpočtu zůstáva-
jí kapitoly Školství, mládeže 
a sportu a Doprava. Konkrét-
ní objem jednotlivých kapi-
tol rozpočtu kraje zobrazuje 
tabulka Výdajová část Roz-
počtu Kraje Vysočina na rok 
2014.

Kraj Vysočina se dlouhodobě aktivně podí-
lí na podpoře mezinárodních aktivit. Mezi tyto 
aktivity patří i finanční podpora studentů, kte-
ří by chtěli studovat v některém z partnerských 
či spolupracujících regionů. O finanční příspěvek 
je možné žádat pomocí Pravidel Rady Kraje Vy-
sočina pro poskytování Studijního stipendia Kra-
je Vysočina, která jsou v platnosti od ledna 2013. 
Kraj Vysočina poskytuje dvě formy stipendia. 
Dlouhodobé (na dobu deseti měsíců – jeden škol-
ní rok) a krátkodobé (min. 4 měsíce a méně než 
deset měsíců). Požádat si o něj mohou studenti, 
kteří studují na střední škole v Kraji Vysočina, 
je jim méně než 20 let, mají vynikající studijní 

výsledky (s průměrem do 1,5), mají trvalé bydli-
ště v Kraji Vysočina a po návratu ze zahraničního 
studia opět nastoupí na svou domovskou školu 
v kraji. 
V letošním roce se žádosti podávají do 31. ledna 
2014, a to písemně na Odbor školství, mládeže 
a sportu. Podrobné informace s kompletním zně-
ním pravidel naleznete na www.kr-vysocina.cz > 
Školský portál > Metodiky. 

 Alena Mikulíková,
odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 939,
e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014
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VÝDAJE (v tis. Kč) včetně financování (-) 7 619 280

z toho 
kapitola

Zemědělství 74 058

Školství, mládeže a sportu 4 060 935

Kultura 163 476

Zdravotnictví 352 387

Životní prostředí 9 930

Územní plánování 3 320

Doprava 1 477 997

Sociální věci 93 722

Požární ochrana a IZS 13 080

Zastupitelstvo kraje 52 506

Krajský úřad 264 975

Regionální rozvoj 86 499

Nemovitý majetek 409 790

Informatika 36 643

Analýzy a podpora řízení 3 683

Ostatní finanční operace 83 379

Rezerva a rozvoj kraje 150 000

- z toho Nespecifikovaná rezerva 100 000
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje 45 000
- Strategické a koncepční materiály 5 000
Evropské projekty 282 900

Rozpočet kraje na rok 2014 obsahuje rovněž systémové dotace, 
které budou poskytovány na podporu různých aktivit obcí. Jejich 
přehled přináší následující tabulka.

(pokračování na další straně)
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Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014
Dotace obcím v Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 (kromě dotací schválených přímo konkrétním obcím)

Dotace
z kapitoly Dotační titul Částka

v rozpočtu 2012
Termín pro
podání žádostí

Zásady ZK
Pravidla RK

Žádosti 
směřujte na

Zemědělství Dotace na infrastrukturu vodovo-
dů a kanalizací 49 000 tis. Kč

1. kolo do 31. 1. 
a 2. kolo do 31. 7. 
kalendářního roku

Zásady č. 08/2013
Odbor lesního 
a vodního hospodář-
ství a zemědělství

Zemědělství

Dotace na hospodaření v lesích 
v Kraji Vysočina pro období 
2014–2020 z rozpočtu Kraje Vy-
sočina (určeno obcím, fyzickým 
a právnickým osobám)

22 500 tis. Kč

Do 3 měsíců po 
splnění předmětu 
příspěvku, příp. ji-
nak podle zásad

Zásady schváleny 
na zasedání Zastupi-
telstva Kraje Vysočina 
dne 10. 12. 2013 

Odbor lesního 
a vodního hospodář-
ství a zemědělství

Kultura
Dotace na obnovu kulturních pa-
mátek v Kraji Vysočina (určeno 
vlastníkům kulturních památek)

13 000 tis. Kč Od 1. 1. 2014 
do 15. 2. 2014 Zásady č. 10/2013

Odbor kultury, pa-
mátkové péče a ces-
tovního ruchu

Kultura

Dotace na zpracování předprojek-
tové dokumentace obnovy kultur-
ních památek (určeno vlastníkům 
kulturních památek)

500 tis. Kč Od 1. 1. 2014 
do 31. 3. 2014 Zásady č. 06/2011

Odbor kultury, pa-
mátkové péče a ces-
tovního ruchu

Kultura

Dotace na podporu společenských 
a kulturních aktivit obcí kraje 
Vysočina souvisejících zejména 
s oslavami a připomenutím vý-
znamných výročí obcí 

1 000 tis. Kč Od 1. 1. 2014 do
15. 2. 2014 Zásady č. 14/2012

Odbor kultury, pa-
mátkové péče a ces-
tovního ruchu

Územní
plánování

Dotace na územně plánovací čin-
nost obcí 2 420 tis. Kč Do 30. 9. 2014 

na rok 2015 Zásady č. 07/2012
Odbor územního 
plánování a staveb-
ního řádu

Doprava Dary obcím na údržbu veřejné ze-
leně 1 000 tis. Kč Do 20. 10. kalen-

dářního roku Pravidla RK č. 07/2011 Odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství

Požární 
ochrana 
a IZS

Příspěvek obcím kraje na požární 
ochranu 6 000 tis. Kč -

Příspěvek je rozdělován 
obcím na základě pod-
kladů od Hasičského zá-
chranného sboru Kraje 
Vysočina dle Zásad, kte-
ré budou schvalovány 
v ZK v 1. čtvrtletí roku 
2014. 

Odbor sekretariátu 
hejtmana

Požární 
ochrana 
a IZS

Dotace na projekty obcí v rámci 
prevence kriminality 1 500 tis. Kč

Na základě výzvy 
schválené zastupi-
telstvem kraje

Zásady č. 09/2012 Odbor sekretariátu 
hejtmana

Požární 
ochrana 
a IZS

Systémová dotace na zabezpečení 
a ochranu obecního nemovitého 
majetku

500 tis. Kč Do 30. 4. 2014

Zásady Zastupitelstva 
Kraje Vysočina, které 
budou schvalovány v ZK 
v 1. čtvrtletí roku 2014.

Odbor sekretariátu 
hejtmana

Regionální 
rozvoj

Program obnovy venkova Vyso-
činy 69 000 tis. Kč Od 1. 1. 2014

do 31. 1. 2014 Zásady č. 14/2013 Odbor regionálního 
rozvoje

Regionální 
rozvoj

Dotace na podporu naplňování 
a propagace principů místní Agen-
dy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysoči-
na

2 500 tis. Kč

Příjem žádostí 
bude vždy průběž-
ně ukončen:
15. 2. 2014
10. 5. 2014

Zásady č. 13/2012 Odbor regionálního 
rozvoje

Poznámka: Informace o výše uvedených podporách pro obce jsou (včetně znění zásad zastupitelstva kraje) k dispozici na webových 
stránkách kraje www.kr-vysocina.cz v sekci Finance > Dotace, granty > Pro obce.

 Anna Krištofová, ekonomický odbor, telefon: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz
 Pavel Tulis, ekonomický odbor, telefon: 564 602 384, e-mail: tulis.p@kr-vysocina.cz
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S počátkem roku 2014 Kraj 
Vysočina zahajuje jubilejní 
10. ročník ankety Zlatá jeřabina 
– Cena Kraje Vysočina za kul-
turní počin roku 2013, anke-
ty, jejímž cílem je propagovat 
kulturní dění a péči o kulturní 
dědictví v našem regionu, pod-
pořit organizátory široké škály 
kulturních akcí, připomenout 
návštěvníkům, co zajímavého 
se z oblasti kultury v našem re-
gionu nabízí, a ocenit příklad-
nou péči o památky.
Rozdělení ankety Zlatá jeřabina 
do kategorií Kulturní aktivita 

a Péče o kulturní dědictví stejně 
jako základní pravidla zůstávají 
zcela shodné s ročníky uply-
nulými: Zlatá jeřabina začíná 
nominacemi zajímavých kul-
turních akcí a příkladných ak-
tivit péče o památky, pokračuje 
výběrem třiceti nejzajímavěj-
ších kulturních počinů v obou 
kategoriích, na něž navazuje 
hlasování veřejnosti, a končí 
slavnostním vyhlášením vítězů, 
kteří z rukou hejtmana převez-
mou ocenění a finanční dar.
Způsob nominace do 10. roč-
níku ankety Zlatá jeřabina – 

Cena Kraje Vysočina za kultur-
ní počin roku 2013:
Přihlásit svoji oblíbenou kultur-
ní akci nebo příkladnou obnovu 
památky může každý. Jedinou 
podmínkou je, aby se daný kul-
turní počin, ať z oblasti kultury 
či památkové péče, uskutečnil 
v uplynulém roce, a tedy v roce 
2013, a na území Kraje Vysoči-
na. 
Nominace jsou přijímány v ter-
mínu od 10. 1. 2014 do 7. 2. 
2014, a to elektronicky pro-
střednictvím nominačního for-
muláře, jejž naleznete na strán-

kách kraje www.kr-vysocina.cz 
> Kultura, památky a cestovní 
ruch, zasláním na e-mailovou 
adresu zlatajerabina@kr-vyso-
cina.cz nebo písemně na adresu 
Krajský úřad Kraje Vysočina, 
odbor kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava, s označením 
Zlatá jeřabina 2013.

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

OBLAST PAMÁTKOVÉ PÉČE 
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dota cí 
na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina 
Zaměřené na podporu obnovy nemovitých a movitých kulturních 
památek v Kraji Vysočina. Dotace je poskytována vlastníkům kul-
turních památek. 
Termín pro podání žádostí je do 15. února 2014. Schválená aloka-
ce 13 000 000 Kč. 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací 
na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kultur-
ních památek na území Kraje Vysočina 
Zásady zaměřené na pod poru zpracování předprojektové doku-
mentace obnovy kulturních památek, zejména statické posudky, 
restaurátorské, stavebně histo rické, dendrochronologické, myko-
logické, archeologické a další prů zkumy, nezbytné pro přípravu 
řádné projektové dokumentace. 
Dotace je poskytována vlastníkům kulturních památek. Termín 
pro podání žádostí je do 31. března 2014. Schválená alokace 
500 000 Kč.

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací 
městům s památkami UNESCO v Kraji Vysočina 
Dotace určena pouze městům, na jejichž území se nachází památ-
ka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO, a tedy Telč – Historické jádro Telče; Třebíč – Židovská 
čtvrť a bazili ka sv. Prokopa a Žďár nad Sázavou – Poutní kostel 
sv. Jana Ne pomuckého na Zelené Hoře. Termín pro podání žádostí 
je do 28. února 2014. Schválená alokace 900 000 Kč. 

OBLAST KULTURY
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dota-
cí na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje 
Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím 
významných výročí obcí 

Zásady zaměřené na podporu a rozvoj kulturních tradic upev-
ňujících his torické povědomí a sounáležitost obyvatel s místem 
jejich bydli ště. Žadatelem o dotaci může být pouze obec. Ter-
mín pro podání žádostí je do 15. února 2014. Schválená alokace 
1 000 000 Kč. 

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v ob-
lasti neprofesionálního umění 
Pravidla zaměřená na podporu neprofesionálního umění. Dotace 
je poskytována pořadatelům krajských postupových a národních 
přehlí dek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím 
z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném 
kraji. Termín pro přijímání žádostí pro pořadatele je do 31. ledna 
2014. Účinkující mohou podávat žádosti průběžně, a to nejlépe 
30 dnů před účastí na národní přehlídce s tím, že vyúčtování musí 
předložit nejpozději do 30. listopadu 2014. Schválená alokace 
400 000 Kč. 

OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dota cí 
na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina 
Zásady zaměřené na podporu standardizace, zkvalitňování a roz-
šiřování služeb poskytovaných TIC v oblasti cestovního ruchu 
v Kraji Vysočina. Termín pro podání žádostí je do 15. února 2014. 
Schválená alokace 1 500 000 Kč. 

Úplné znění zásad a pravidel včetně formulářů žádosti o dota-
ci a dalších příloh je k dispozici na webových stránkách kraje
www.kr-vysocina.cz > eDotace a rovněž i v části > Kultura a pa-
mátky > Granty a dotace.

 Jana Komínová,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 249, e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz

Nominujte do 10. ročníku ankety Zlatá jeřabina!

Dotační tituly odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu na rok 2014
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Připomínáme, že běží výzva k podávání žádostí o dotace v rámci 
Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogra-
mu CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM, v roce 2014. Termín 
předkládání žádostí bude ukončen 13. 2. 2014 v 16.00 hod. 
Podporována bude například rekonstrukce nebo vybudování 
odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí 
pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění 
atraktivit cestovního ruchu a vytvoření navigačních a informač-
ních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky ces-

tovního ruchu, to vše včetně marketingu zrealizovaných výstupů 
akcí.
Veškeré dokumenty jsou k nalezení na webových stránkách
www.mmr.cz > Cestovní ruch > Dotace a programy > Národní pro-
gram podpory cestovního ruchu.

 Renata Šimánková, odbor kultury, památkové péče a cestov-
ního ruchu
telefon: 564 602 353, e-mail: simankova.r@kr-vysocina.cz

Národní program podpory cestovního ruchu, podprogram 
CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo oblíbený program 
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo program Podpora obnovy 
a rozvoje venkova pro rok 2014. Uzávěrka k předkládání pro-
jektů je 17. února 2014. Cílem programu je formou dotace pod-
pořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Příjemci podpory jsou 
vítězové soutěže Vesnice roku a obce do 3 000 obyvatel. 

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Budou podporovány akce zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového 

fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, před-
školní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální 
stavby, hřbitovy, drobné stavby)

• komplexní úpravu veřejných prostranství
• obnovu a zřizování veřejné zeleně
• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřej-

ného osvětlení
• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace 

obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů akce.

Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem 
a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (respektive realizaci) 
se děti a mládež prokazatelně podílely (respektive budou podílet) 
a které jsou zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenos-

ti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), úpravu 
veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, 
rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové akti-
vity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné 
stezky apod.) 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 
50 000 Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 000 Kč.

Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a roz-

voj venkova
• výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na ob-

novu a rozvoj venkova
• podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí 

zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 
200 000 Kč.

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrál-
ních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které ne-
jsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná 
se zejména o obnovu staveb jako:
• kaple, kaplička, socha, boží muka, kříž
• úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 
50 000 Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 000 Kč.

Poskytování informacím žadatelům: 
Informace jsou poskytovány prostřednictvím informačního centra 
na telefonních číslech: 224 861 282, 224 861 138 nebo e-mailové 
adrese info@mmr.cz. Více informací naleznete také na interneto-
vých stránkách Ministerstva pro místní rozvoj > Regionální politi-
ka > Dotace a programy. 

 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz
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Ministerstvo pro místní roz-
voj vyhlásilo nové programy 
Podpory bydlení pro rok 2014. 
U všech těchto programů kon-
čí lhůta pro doručení žádostí 
dnem 17. února 2014. 
Podpora oprav domovních 
olověných rozvodů pro rok 
2014
Dotace ve výši 20 000 Kč 
na 1 byt je určena na výměnu 
domovních olověných rozvo-
dů vody. Příjemcem dotace 
je vlastník, spoluvlastník nebo 
společenství vlastníků domu 

s olověnými domovními roz-
vody. 
Podpora regenerace panelo-
vých sídlišť pro rok 2014
Program na podporu regene-
race panelových sídlišť je ur-
čený k revitalizaci veřejných 
prostranství v panelových 
sídlištích. Příjemcem dotace 
je obec, která má panelové síd-
liště s nejméně 150 byty, má 
schválený územní plán a pro-
jekt regenerace panelového síd-
liště. Dotace může dosáhnout 
až 70 % nákladů. 

Podpora výstavby technické 
infrastruktury pro rok 2014
Podpora výstavby technické 
infrastruktury je určena na vý-
stavbu dopravní a technické 
infrastruktury pro následnou 
výstavbu bytových a rodin-
ných domů. Příjemcem dotace 
je obec a její výše může dosáh-
nout až 50 000 Kč na následně 
vybudovanou bytovou jednotku. 
Podpora výstavby podporo-
vaných bytů pro rok 2014
Dotace z tohoto programu jsou 
určeny na výstavbu nájemních 

bytů pro osoby v nepříznivé 
sociální situaci, jejichž snížená 
soběstačnost je způsobená vě-
kem nebo zdravotním stavem. 
V těchto bytech mohou bydlet 
i lidé, kteří nemají v důsledku 
nepříznivých životních okol-
ností přístup k bydlení a jsou 
schopni plnit povinnosti vy-
plývající z nájemního vztahu. 
Příjemcem této dotace je obec 
a výše dotace na jeden pečo-
vatelský byt je 600 000 Kč. 
Na nový vstupní byt je dotace 
550 000 Kč. 

Programy Podpory bydlení pro rok 2014

Kontaktními osobami pro jednotlivé podprogramy jsou:
Podprogram

Správce podprogramu Telefon E-mail
Číslo Název

117D 512 Podpora regenerace panelových 
sídlišť Mgr. Renata Krásná 224 861 167 Renata.Krasna@mmr.cz

117D 513 Podpora výstavby technické 
infrastruktury Ing. Kateřina Kohoutková, Dis. 224 861 586 Katerina.Kohoutkova@mmr.cz

117D 514 Podpora výstavby podporovaných 
bytů

Ing. Lenka Novotná 
Ing. Martin Klouda

224 861 704 
224 861 168

Lenka.Novotna@mmr.cz
Martin.Klouda@mmr.cz

117 D515 Podpora oprav domovních 
olověných rozvodů Ing. Marcela Frantíková 224 861 517 Marcela.Frantikova@mmr.cz 

Více informací naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj > Bytová politika > Dotace a programy. 

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

Krajský úřad Kraje Vysočina zajišťuje prostřednictvím oddělení řízení 
lidských zdrojů vzdělávací aktivity, které jsou nabízeny obcím Kraje 
Vysočina s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou působ-
ností a dále příspěvkovým organizacím, které zřizuje Kraj Vysočina.
Tato činnost je obcím i příspěvkovým organizacím poskytována 
na základě partnerské pomoci bez nároku na úhradu nákladů.

V průběhu roku 2013 bylo pro obce zajištěno celkem 38 aktivit, 
kterých se zúčastnilo celkem 794 účastníků obcí, a 28 aktivit 
pro příspěvkové organizace, jichž se zúčastnilo celkem 416 účast-
níků příspěvkových organizací. 
Výčet účastí na jednotlivých tématech vzdělávání je uveden v ná-
sledující tabulce:

Název semináře Datum konání
Počet organizací Počet účastníků

obce PO obce PO

ArcGIS – základní
25. leden 2013

2 1 5 130. leden 2013
5. únor 2013

Geoportál DMVS
1. únor 2013

5 0 7 022. únor 2013
22. březen 2013

Ohlédnutí za realizovanými vzdělávacími aktivitami Krajským 
úřadem Kraje Vysočina pro obce s pověřeným obecným úřadem, 
obce s rozšířenou působností Kraje Vysočina a pro příspěvkové 

organizace zřízené Krajem Vysočina roce 2013

(pokračování na další straně)
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Název semináře Datum konání
Počet organizací Počet účastníků

obce PO obce PO

ArcGIS – pokročilí
12. únor 2013

4 0 7 0
1. březen 2013

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů 19. únor 2013 10 x 21 x

Účetnictví příspěvkových organizací a ČÚS od 1. 1. 2013 19. březen 2013 8 21 15 33
Řízení finančního zdraví obcí a krajů 21. březen 2013 8 x 10 x
Ekologie a obecná ochrana bezobratlých 28. březen 2013 9 x 14 x
Majetek obce 28. březen 2013 19 x 48 x
Elektronická bezpečnost 11. duben 2013 4 2 7 2
Veřejné zakázky 16. květen 2013 9 10 29 22
Aplikace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů PO 21. květen 2013 11 10 20 18

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 31. květen 2013 14 1 36 25

Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní

4. červen 2013

x 19 x 24

11. červen 2013
13. červen 2013
18. červen 2013
19. červen 2013
20. červen 2013

Problematika opatrovnictví 7. červen 2013 13 4 21 6
ArcGIS - základní 27. září 2013 3 0 5 0
Nový občanský zákoník na majetkoprávní vazbu – obecná 
část, absolutní majetková práva 30. září 2013 15 3 67 6

ADHD jako hlavní příčina poruch chování ve školách, 
autismus 1. říjen 2013 3 31 11 80

ArcGIS - pokročilí 
4. říjen 2013

4 1 8 1
11. říjen 2013

Nový občanský zákoník na majetkoprávní vazbu – relativní 
majetková práva 7. říjen 2013 14 3 63 12

Správní řád – pro začátečníky 8. říjen 2013 9 x 23 x
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zaměřený na řešení 
přestupků řidičů nákladní dopravy 17. říjen 2013 7 x 14 x

Data pro ArcGIS 18. říjen 2013 3 0 4 0
Ochrana práv dětí – ústavní péče 24. říjen 2013 3 9 8 17
Opatrovnictví a sociální služby 25. říjen 2013 8 19 12 37

Diplomatický protokol a společenská etiketa
31. říjen 2013

6 9 9 2328. listopad 2013
4. prosinec 2013

Geoportál DMVS po aktualizaci
1. listopad 2013

4 1 6 18. listopad 2013
15. listopad 2013

Nový občanský zákoník a jeho dopad na zdravotnictví 6. listopad 2013 0 9 0 27
Správní řád pro pokročilé 7. listopad 2013 6 x 35 x
Stanoviska veřejného ochránce práv v matriční agendě 8. listopad 2013 16 x 26 x
Ochrana práv dětí – sociálně-právní ochrana 13. listopad 2013 6 3 11 5
Zákon o ochraně osobních údajů 14. listopad 2013 11 11 19 21
Památková ochrana nemovitých kulturních památek a stavební 
činnost 19. listopad 2013 8 x 11 x

Zdravotní právo 21. listopad 2013 1 6 1 20
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Název semináře Datum konání
Počet organizací Počet účastníků

obce PO obce PO
PanoramaGIS po aktualizaci 29. listopad 2013 1 0 3 0
Smluvní závazkové právo podle nového občanského zákoníku 
a jeho dopad na zdravotnictví 27. listopad 2013 0 6 0 11

Stavební řád a aktuální poznatky ochránce 28. listopad 2013 17 2 56 13
Problematika vod, problematika hluku 2. prosinec 2013 14 x 38 x
Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník 5. prosinec 2013 14 3 57 11
Vstupní vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

červenec - 
prosinec 2013 21 x 67 x

Celkem 794 416

Pro rok 2014 se opět připravuje katalog centralizovaného 
vzdělávání, který bude obsahovat témata určená jak pro obce, tak 
i pro příspěvkové organizace. Katalog bude na úřady a organizace 
zaslán obvyklým způsobem, a tedy pro obce do e-mailových 
schránek tajemníků, pro příspěvkové organizace vyvěšením 
na Portálu příspěvkových organizací.

 Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů
telefon: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz

 Jana Činčárová, oddělení řízení lidských zdrojů
telefon: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz

V termínu 3.–28. února 2014 se ve foyer budovy B sídla Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, uskuteční dvě společně tematicky 
zaměřené výstavy: Tajemná dáma vod a mokřadů je naučná vý-
stava, která představuje vydru říční, její život, biologii, chování 
i rozšíření a věnuje se i ochraně vydry a faktorům, které ji ohrožují. 
Mokřady na Vysočině přiblíží funkci těchto typů stanovišť, vý-
znam v krajině a hlavní příčiny jejich ohrožení.

V den zahájení výstavy se zároveň uskuteční odborná přednáška. 
Obě výstavy včetně přednášky budou srozumitelné pro všechny 
věkové kategorie.

 Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

V prosinci 2013 byla kolaudací ukončena rozsáhlá oprava budovy 
Gymnázia Havlíčkův Brod. Nejvýraznější změnou prošel exteri-
ér školy: budova stavěná v 80.–90. letech 20. století dostala nové 
opláštění zahrnující kompletní zateplení, novou fasádu, moderní 
okna a vstupní dveře. Nutnou opravou prošla střecha na nové tě-
locvičně a viditelnou modernizací prošel hlavní vchod a vestibul 
školy. Rekonstrukce v budoucnu přinese úspory energie a výrazné 
snížení finanční náročnosti provozu. 
Opravě vnějšího pláště předcházela kompletní rekonstrukce soci-
álních zařízení, jejíž náročnost si vyžádala rozdělení do dvou etap 
(letní prázdniny 2012 a 2013). Škola má nyní renovované toalety, 
sprchy a vodovodní i odpadové rozvody v celé budově.
Obě tyto akce již v této chvíli přispívají k modernímu a důstojné-
mu vzhledu této budovy i k jejímu příjemnějšímu užívání. Učitelé 
se snad budou cítit lépe v zaměstnání a studenti budou raději cho-
dit do školy. Obyvatelé ale i návštěvníci Havlíčkova Brodu si ur-
čitě všimnou, jak tato budova zateplením prokoukla.

 Milan Křížek, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 527, e-mail: krizek.m@kr-vysocina.cz

Výstavy v Kraji Vysočina

Gymnázium Havlíčkův Brod v novém
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(pokračování na další straně)

Kraj Vysočina má k dispozici 
první dokument hodnotící vý-
sledky měření kvality ovzduší 
probíhajícího v rámci řešení 
projektu Informační systém 
kvality ovzduší v Kraji Vyso-
čina. Výsledky ročního měření 
potvrzují skutečnost, že Kraj 
Vysočina patří k nejčistším re-
gionům v České republice. 
Projekt realizuje na základě 
zadání Kraje Vysočina konsor-
cium Zdravotní ústav se sídlem 
v Ostravě a ENVItech Bohe-
mia, s. r. o., Praha. Po dobu pěti 
let se budou ve 24 vybraných 
lokalitách po osm týdnů rov-
noměrně rozvržených do ce-
lého kalendářního roku měřit 
hodnoty látek PM10, PM2,5, NO, 
NO2, NOx, SO2, VOC, PAU 
a výběrově aldehydy a dioxiny. 
Měřicí kampaně jsou napláno-
vány tak, aby reprezentovaly 
topnou a netopnou sezonu, 
přičemž každá lokalita má své 
specifické poslání zaměřené 
buď na dopravu, lokální tope-
niště, nebo průmyslovou zónu. 

Cílem projektu ISKOV je pod-
pora optimalizace sítě imisního 
monitoringu v Kraji Vysočina 
takovým způsobem, aby sys-
tém poskytoval široké veřej-
nosti aktuální informace o sta-
vu ovzduší v kraji prostřednic-
tvím on-line dat ve veřejně pří-
stupném informačním systému
www.ovzdusivysocina.cz a aby 
byl podpůrným nástrojem 
pro rozhodování a výkon státní 
správy a samosprávy na úse-
ku ochrany ovzduší. Výstupní 
data budou dále využita v en-
vironmentálním vzdělávání 
pro mládež i širokou veřejnost 
a v připravovaném grantovém 
programu Životní prostředí 
2014. Další využití dat bude při 
tvorbě koncepčních materiálů 
pro Kraj Vysočina a při kon-
cepčním rozhodování samo-
správy ve využití dotací.
Měření probíhá podle stano-
veného harmonogramu. První 
rok sloužil ke zmapování loka-
lit, kde by se mohl vyskytnout 
problém, zatímco druhý rok 

by měly zjištěné teze potvrdit, 
nebo vyvrátit. Vyšší koncentra-
ce byly měřeny pouze během 
extrémních epizod koncem led-
na a začátkem února roku 2013. 
Tyto epizody se však neodehrá-
valy pouze na Vysočině, ale 
měly nadregionální charakter 
a zasáhly celou Českou repub-
liku.
Z vyhodnocení roční zprávy 
vyplynulo, že soubor informa-
cí je natolik rozsáhlý, že další 
zpracovávání získaných dat 
bude možné provádět pouze so-
fistikovanými metodami, které 
budou sloužit jednak ve vzdě-
lávacím procesu, dále poslouží 
k vypracovávání nových me-
todik hodnocení území pro ČR 
a v neposlední řadě vygenerují 
nové znalosti k dokonalému 
hodnocení některých nových 
forem poznání vzniku znečiš-
ťování ovzduší, prostorovou 
analýzu dat prezentovanou 
v podobě map apod.
Zpracovatel projektu, spo-
lečnost ENVItech Bohemia, 

s. r. o., Praha, je rovněž schop-
ný na základě požadavku obce 
nebo významného subjektu 
ve sledované lokalitě zpracovat 
podrobnou zprávu řešící zatíže-
ní konkrétní lokality znečišťují-
cími látkami.
Zpráva z měření probíhajícího 
na 24 lokalitách Kraje Vyso-
čina v období od 1. 10. 2012 
do 30. 9. 2013 je zveřejněna 
na webových stránkách www.
ovzdusivysocina.cz.
V souvislosti s realizací tohoto 
projektu připravil Kraj Vysoči-
na propagační materiál, který 
bude po dobu pěti let sloužit 
k ekologické výchově a osvě-
tě v oblasti ochrany ovzduší 
a zdraví obyvatel.
(Konkrétní výsledky jednotli-
vých znečišťujících látek na-
jdete v dalších vydáních Zpra-
vodaje.)

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

Výsledky ročního měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina

Rady, jak postupovat při dopravní nehodě. 
S příchodem zimního období, a zejména pak se zhoršením povětr-
nostních podmínek evidují policisté na silnicích nárůst dopravních 
nehod. Od začátku listopadu do 11. prosince 2013 jich šetřili v Kraji 
Vysočina již 399. Při těchto nehodách zahynuly čtyři osoby, dvanáct 
se jich zranilo těžce a 161 lehce. Škodu, vzniklou při těchto neho-
dách, policisté vyčíslili na téměř 27 000 000 Kč. Dále policisté zjisti-
li, že 32 řidičů havarovalo pod vlivem alkoholu. Nejsou to ale všech-
ny dopravní nehody, ke kterým v našem kraji došlo. Ne u všech do-
pravních nehod mají řidiči povinnost oznamovat je policistům. 

Víte, které nehody oznamovat policii a které nikoli?
Od začátku roku 2009 nemají řidiči povinnost v řadě případů do-
pravní nehodu policii oznamovat. Na místě lze vyplnit pouze zá-
znam o dopravní nehodě takzvaného euro formulář a nehodu řešit 
prostřednictvím pojišťoven. Ačkoli je tato změna zákona platná již 
více než tři roky, je stále řada řidičů, kteří si nejsou jisti, zda mají 
k nehodě, jíž jsou účastníkem, policisty přivolat. Proto bychom 
chtěli řidičům zákonné podmínky více přiblížit a poradit jim, jak 
postupovat.
Dopravní nehoda, kterou řidiči nemusí oznamovat policii, je:
• nedošlo při ní ke zranění nebo usmrcení osob 
• škoda na poškozených vozidlech a nákladu nepřesáhla zřejmě 

částku sto tisíc korun 

• účastníci dopravní nehody mohou sami bez vynaložení 
nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení provozu 

• při nehodě nedošlo k poškození nebo zničení komunikace, 
obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí 

V zákoně je dále stanoveno, že řidič musí oznámit dopravní neho-
du, při které je způsobena škoda na majetku třetí osoby. To zna-
mená, pokud dojde například ke škodě na nemovitosti či oplocení. 
Je důležité upozornit na skutečnost, že se nejedná o případy, kdy 
by byl třetí osobou myšlen majitel vozidla, jež mělo na nehodě 
účast. Když je při nehodě poškozeno firemní vozidlo, ještě to nut-
ně neznamená, že dopravní nehodu musí řidič oznamovat policii.
Pokud je policii oznámena nehoda, na niž se nevztahuje povinnost 
dopravní nehodu oznámit, policisté ji šetří jako událost v silničním 
provozu. Policisté skupiny dopravních nehod vyjedou na místo, 
provedou šetření a zadokumentování. U účastníků nehody pro-
vedou dechovou zkoušku, zda nejsou pod vlivem alkoholu. Dále 
zjistí viníka nehody a za spáchaný přestupek mu uloží blokovou 
pokutu nebo přestupek oznámí k projednání správnímu orgánu.

Rady řidičům jak postupovat při nehodě, kterou není nutné 
oznamovat
Řidiči mají povinnost prokázat si navzájem svoji totožnost a sdělit 
údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě. Dále řidiči 
sepíší společný záznam o dopravní nehodě (euro formulář). Tento 

Důležité informace pro řidiče
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Počet obyvatel v kraji ovlivňuje vedle přirozené měny také stěhování neboli migrace. Český statistický úřad sleduje migraci na obecní 
úrovni a z ní lze následně získat data za vyšší územní celky.
Kraj jako celek v prvních letech své existence obyvatelstvo migrací ztrácel. S výjimkou roku 2003 z kraje více lidí stěhováním ubývalo 
až do roku 2004. Poté následovalo období čtyř let, kdy se do kraje více lidí přistěhovalo, a to nejvíce (1 539) v roce 2007. Závěr sledo-
vaného období, a tedy od roku 2009, byl opět ve znamení migrační ztráty.

Obr. 1: Vývoj migračního salda Kraje Vysočina v letech 2001–2012

Zdroj dat: Demografická ročenka krajů České republiky 2001–2012, ČSÚ Praha, 2013

V obrázku č. 2 je znázorněna míra stěhování na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností přepočtená na počet obyvatel. 
Z grafu jednoznačně vyplývá, že mezi migračně ztrátové regiony se řadí oblasti především ve východní části kraje. Tyto správní oblasti 
dlouhodobě patří mezi ekonomicky méně vyspělé, a potýkají se tak s problémem nezaměstnanosti.

Migrace v Kraji Vysočina v období 2001–2012

záznam musí obsahovat identifikaci místa dopravní nehody, čas, 
kdy k ní došlo, a údaje o účastnících a vozidlech. Musí zde být 
popsána příčina, průběh a následky nehody. Doporučujeme do zá-
znamu uvést i svědky a telefonický kontakt na ostatní řidiče. Kaž-
dý z účastníků si poté ponechá jedno vyhotovení formuláře, které 
podepíší všichni účastníci dopravní nehody. Tento záznam poté 
neprodleně předají pojistiteli.
Formulář je vhodné vozit ve vozidle, lze si jej opatřit na kterékoliv 
pojišťovně nebo na internetu. Pokud jeden z řidičů odmítne pro-
kázat svoji totožnost nebo odmítne podepsat záznam o nehodě, 
takzvaný euro formulář, dopouští se přestupku proti bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Za tento přestu-
pek lze uložit blokovou pokutu do dvou tisíc korun, ve správním 
řízení hrozí pokuta až 2 500 korun. Je nutné zmínit, že podpisem 
na záznamu se řidič nedoznává k vině na dopravní nehodě, ale po-
tvrzuje, že veškeré údaje, které v záznamu uvedl, jsou pravdivé.

Rady řidičům, jak postupovat při vážnějších dopravních ne-
hodách (nehody, které mají řidiči povinnost oznámit)
Je nutné nepropadnout panice. Bezprostředně po střetu je téměř 
každý řidič a případná osádka vozidla ve velkém stresu. Je důle-
žité se co možná nejrychleji zklidnit. Po dopravní nehodě je řidič 
povinen vozidlo neprodleně zastavit. Dále je nutné označit a za-
jistit místo nehody, aby nebyla ohrožena bezpečnost dalších osob, 
a zabezpečit havarovaná vozidla proti požáru, převrácení nebo ne-
kontrolovanému pohybu. Mezi důležitou povinnost všech účast-

níků dopravní nehody patří v případě zranění osoby poskytnout 
jí podle svých schopností první pomoc a přivolat zdravotnickou 
záchrannou službu. Pokud to nevyžaduje bezpečnost silniční-
ho provozu, nepřemísťovat vozidla, která měla na nehodě účast. 
Když má k přemístění těchto vozidel v zájmu bezpečnosti silniční-
ho provozu dojít, musí účastník nehody původní situaci vyznačit. 
Řidič nesmí do příjezdu policistů požívat alkohol a jiné návykové 
látky. Dále má povinnost na místě nehody setrvat a spolupracovat 
při zjišťování skutkového stavu, pokud tomu nebrání jiné odůvod-
něné skutečnosti.

Pokud mají řidiči pochybnosti, mohou o radu zavolat policistům
V případě, že mají řidiči pochybnost o tom, jak při dopravní neho-
dě postupovat, nebo zda nehodu, které jsou účastníkem, oznamo-
vat, mohou zatelefonovat na linku 158, kde jim policisté potřebné 
informace rádi poskytnou.

 nprap. Martin Dušek
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Preventivně informační skupina Jihlava
Vrchlického 46
587 24 JIHLAVA
telefon: 974 261 208
fax: 974 261 700
mobil: 725 868 475
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Novinky ve Sbírce zákonů
Prováděcí předpisy k novému občanskému zákoníku
V částce 143/2013 Sbírky zákonů vydané dne 20. 11. 2013 
bylo pod č. 363 publikováno nařízení vlády o vzorovém po-
učení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním 
způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři 
pro odstoupení od těchto smluv, pod č. 364 nařízení vlády o for-
mulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání 
ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby, a pod č. 366 naříze-
ní vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým 
spoluvlastnictvím.
Nařízení vlády nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Katastrální vyhláška a další souvislosti 
V částce 141/2013 Sbírky zákonů vydané dne 18. 11. 2013 byla 
pod č. 357 publikována vyhláška o katastru nemovitostí (katas-
trální vyhláška), pod č. 358 vyhláška o poskytování údajů z katas-
tru nemovitostí a pod č. 359 vyhláška o stanovení vzoru formuláře 
pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu.
Vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Seznam zboží s regulovanými cenami
V částce 158/2013 Sbírky zákonů vydané dne 12. 12. 2013 bylo 
pod č. 404 publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání vý-
měru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulova-
nými cenami. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 
13/2013 ze dne 26. 11. 2013 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014.

Obsahové náplně živností
V částce 143/2013 Sbírky zákonů vydané dne 20. 11. 2013 bylo 
pod č. 365 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živ-
ností, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Lov zvěře
V částce 403/2013 Sbírky zákonů vydané dne 12. 12. 2013 byla 
pod č. 403 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Mini-
sterstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých 
druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vy-
hlášky č. 480/2002 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Lovečtí psi
V částce 142/2013 Sbírky zákonů vydané dne 18. 11. 2013 byla 
pod č. 362 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Mini-
sterstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhláš-
ky č. 350/2003 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Udělování milostí
V částce 150/2013 Sbírky zákonů vydané dne 29. 11. 2013 bylo 
pod č. 378 publikováno rozhodnutí prezidenta republiky o přene-
sení pravomoci v řízení o udělení milosti.
Prezident republika přenáší na ministra spravedlnosti svou pravo-
moc provádět řízení o žádostech o milost a zamítat žádosti o mi-
lost s výjimkou žádostí osob trpících závažnou chorobou nebo 
nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život, pokud 
nebudou soudem shledány podmínky pro užití ustanovení § 327 
odst. 4 trestního řádu.

Obr. 2: Hrubá míra migračního salda ve správních obvodech ORP Kraje Vysočina v letech 2003–2012 (roční průměry)

Zdroj dat: Demografická ročenka správních obvodů ORP 2003–2012, ČSÚ Praha, 2013.

 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje
telefon.: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz
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Obchod s dřevinami
V částce 158/2013 Sbírky zákonů vydané dne 12. 12. 2013 
byla pod č. 402 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obcho-
du s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky 
č. 44/2010 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Poskytování podpor
V částce 157/2013 Sbírky zákonů vydané dne 11. 12. 2013 bylo 
pod č. 400 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíně-
nosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpi-
sů, a některá související nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Druhy lesních dřevin
V částce 153/2013 Sbírky zákonů vydané dne 6. 12. 2013 byla pod 
č. 393 publikována vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu
V částce 152/2013 Sbírky zákonů vydané dne 5. 12. 2013 byla 
pod č. 391 publikována vyhláška o zdravotní způsobilosti k těles-
né výchově a sportu.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 12. 2013.

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

 Usnesení 0506/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený 
program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0507/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje volí PaedDr. Ladislava Jirků 
a Pavla Kalabuse ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 U snesení 0508/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhrazuje si rozhodnout 
poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům 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, u kterých je výše částky do 200 000 Kč, rozhoduje * poskytnout 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, žadatelům uvedeným v materiálu 
ZK-07-2013-04, př. 1 * neposkytnout 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, 
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2013-04, př. 2, schvaluje rozpočtové 
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost, 
o částku 2 335 680 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, 
o částku 2 335 680 Kč, rozhoduje poskytnout 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, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2013-04, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický 
odbor, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 Usnesení  0509/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * poskytnout 
dotace v rámci grantového programu Pitná voda 2013 žadatelům na projekt 
a ve výši dle materiálu ZK-07-2013-05, př. 2, na základě vzorové smlouvy 
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2013-05, př. 4 * neposkytnout dotace 
v rámci grantového programu Pitná voda 2013 žadatelům na projekt a ve výši 
dle materiálu ZK-07-2013-05, př. 3.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0510/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 3 
Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků 
na podporu zemědělství v Kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje 
Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-07-2013-06, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0511/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady 
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích pro období 2014–2020, dle materiálů ZK-07-2013-07, př. 
1, a ZK-07-2013-07, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 
31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0512/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2013-08, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 30. 1. 
2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0513/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu 
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0514/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci 
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0515/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * v případě 
úspěšného přijetí žádostí projektů: - Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových 
organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 3 194 496 Kč, - Zvýšení 
kvality řízení a optimalizace procesů KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT v celkové 
výši 4 mil. Kč, - Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací 
zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 2 081 520 Kč k financování 
* spolufinancování uvedených projektů ze zdrojů kraje * převod finančních 

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje 
č. 7/2013 konaného dne 10. 12. 2013
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prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet 
určený na financování projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových 
organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 3 194 496 Kč v případě 
úspěšného přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány 
pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu * převod 
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní 
účet určený na financování projektu Zvýšení kvality řízení a optimalizace procesů 
KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT v celkové výši 4 mil. Kč v případě úspěšného 
přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování 
a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu * převod finančních prostředků 
z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený 
na financování projektu Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových 
organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 2 081 520 Kč v případě 
úspěšného přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány 
pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OI, OA, OddRLZ, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

 Usnesení 0516/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dohodu 
o narovnání dle materiálu ZK-07-2013-10, př. 2.
odpovědnost: hejtman kraje, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0517/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové 
opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje: - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 
– Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované 
rezervy o částku 1 120 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční 
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 120 000 Kč 
s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, - spočívající ve snížení 
kapitoly Nemovitý majetek přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví částku 
1 880 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní 
nemocnice, a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím o stejnou částku 1 880 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, 
příspěvkovou organizaci * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz 
pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 3 000 000 Kč s určením 
na částečné pokrytí nákladů na havarijní opravu spirálního CT, rozhoduje 
neposkytnout půjčku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 
30 000 000 Kč dle materiálu ZK-07-2013-11, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, 
příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0518/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje – Dodatek 
č. 18 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, 
dle materiálu ZK-07-2013-12, př. 1, - Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Nemocnice 
Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-12, př. 2, - Dodatek 
č. 22 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové 
organizace, dle materiálu ZK-07-2013-12, př. 3, - Dodatek č. 19 Zřizovací listiny 
Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-12, př. 4, 
- Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, 
dle materiálu ZK-07-2013-12, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0519/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje volí paní Ing. Danielu 
Tesařovou do funkce přísedící Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0520/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace 
o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu 
ZK-07-2013-14, př. 1, schvaluje * Program prevence kriminality Kraje Vysočina 
na rok 2014 dle materiálu ZK-07-2013-14, př. 2 * Zásady Zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu 
prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2014 dle materiálu ZK-07-2013-14, př. 
3, vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů 
v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu 
ZK-07-2013-14, př. 4.

odpovědnost: OSH, termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0521/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje stanoví výši paušální 
částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého 
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou 
v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-
2013-15.
odpovědnost: OSH, OE, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0522/07/2013/ZK – Zastupitelstvu kraje rozhoduje * poskytnout 
dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu ZK-07-2013-16, př. 1, na základě 
vzorové smlouvy dle materiálu ZK-07-2013-16, př. 2, a to v režimu de minimis 
ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití 
článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis * poskytnout dotace z rozpočtu 
kraje ve výši dle materiálu ZK-07-2013-16, př. 3, na základě vzorové smlouvy 
dle materiálu ZK-07-2013-16, př. 4, svěřuje hejtmanovi Kraje Vysočina 
rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-
2013-16.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 
2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0523/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší k 1. 1. 2014 usnesení 
054/03/2002/ZK, schvaluje * od 1. 1. 2014 výši odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva – členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje 
Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle platného nařízení vlády * od 1. 1. 2014 
předsedům a místopředsedům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, komisí Rady 
Kraje Vysočina, řídicích výborů 1 000 Kč za účast na jednom zasedání * od 1. 1. 
2014 členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, členům komisí Rady Kraje 
Vysočina, členům řídicích výborů, ve výši 500 Kč za účast na jednom zasedání, 
ukládá Radě Kraje Vysočina předkládat Zastupitelstvu Kraje Vysočina vždy 
na konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí a výborů a řídicích výborů 
(vyjma tajemníků komisí rady kraje, tajemníků výborů zastupitelstva kraje 
a zástupců garanta v řídicích výborech grantových programů – zaměstnanců 
Krajského úřadu Kraje Vysočina).
odpovědnost: rada kraje, termín: vždy na konci pololetí
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

 Usnesení 0524/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro členy 
a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 
2013 – 30. 11. 2013 dle materiálu ZK-07-2013-18, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 10. 12.2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0525/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * odměny 
pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 
1. 6. 2013 – 30. 11. 2013 dle materiálu ZK-07-2013-19, př. 1 * odměny 
pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2013 – 
30. 11. 2013 dle materiálu ZK-07-2013-19, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0526/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Pracovní program 
na roky 2014–2017 dle materiálu ZK-07-2013-20, př. 1.
odpovědnost: ředitel KrÚ Kraje Vysočina, zodpovědní koordinátoři, OSH, 
termín: po dobu platnosti pracovního programu
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0527/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu 
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden–říjen 2013 
dle materiálu ZK-07-2013-21, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 13. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0528/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Rozpočet Kraje 
Vysočina na rok 2014 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2013-22, př. 
1 – Rozpočet kraje 2014 * závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, 
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které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové 
organizace na rok 2014 materiálu ZK-07-2013-22, př. 1 (Rozpočet kraje 2014, část 
D) * zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši dle bankovních 
výpisů k 31. 12. 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Evropské projekty 
* zapojení zůstatku účtu ZBÚ – ISNOV ve výši dle bankovního výpisu k 31. 12. 
2013 do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Životní prostředí, na realizaci 
projektu Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny * zapojení zůstatku 
účtu ZBÚ – OLYMPIÁDA 2014 ve výši dle bankovního výpisu k 31. 12. 2013 
do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Školství, mládeže a sportu, na realizaci 
projektu Pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže pro rok 2014 v Kraji 
Vysočina, rozhoduje poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy 
v části Seznam transferů obcím, a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem 
kraje materiálu ZK-07-2013-22, př. 1 (Rozpočet kraje 2014, část E), svěřuje 
radě kraje provádění: * všech rozpočtových opatření týkajících se účelových 
dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popřípadě z prostředků Evropské 
unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu 
* rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech 
evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, 
případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami 
jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje 
Vysočina * všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské 
funkce, kdy dochází: a) ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu 
z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým 
organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje 
poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, 
popřípadě dotace na investice, b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje 
o: - příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci 
do správy, - příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje 
obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy, - 
příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého 
příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu a zároveň je ve výdajové 
části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající 
ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační 
titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj, 
c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, 
respektive s odvodem z investičního fondu, d) ke změně rozpočtu kraje, kdy - 
dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové 
organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje 
podle § 34, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, - příspěvková organizace vrátí návratnou 
finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele * úprav 
závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem * všech 
ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 000 Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce 
Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

 Usnesení 0529/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší * usnesení 0523/07/2013/
ZK * k 1. 1. 2014 usnesení 054/03/2002/ZK, schvaluje * od 1. 1. 2014 výši 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva – členům výborů Zastupitelstva Kraje 
Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle platného 
nařízení vlády * od 1. 1. 2014 předsedům a místopředsedům výborů Zastupitelstva 
Kraje Vysočina, komisí Rady Kraje Vysočina, řídicích výborů 1 000 Kč za účast 
na jednom zasedání * od 1. 1. 2014 členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, 
členům komisí Rady Kraje Vysočina, členům řídicích výborů vyjma zástupců 
garanta ve výši 500 Kč za účast na jednom zasedání, ukládá Radě Kraje Vysočina 
předkládat Zastupitelstvu Kraje Vysočina vždy na konci pololetí návrh na odměny 
pro členy komisí a výborů a řídicích výborů (vyjma tajemníků komisí rady kraje, 
tajemníků výborů zastupitelstva kraje a zástupců garanta v řídicích výborech 
grantových programů – zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina).
odpovědnost: rada kraje, termín: vždy na konci pololetí
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0530/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Odůvodnění 
veřejné zakázky II/405 Příseka – obchvat v rozsahu materiálu ZK-07-2013-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0531/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Odůvodnění 
veřejné zakázky II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř v rozsahu materiálu ZK-07-
2013-24, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0532/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje významnou 
veřejnou zakázku pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou 
organizaci, dle materiálu ZK-07-2013-25, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV, termín: 
31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0533/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu 
o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Třebíč 
dle materiálu ZK-07-2013-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0534/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje rozsah základní 
dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014: * ve veřejné linkové 
osobní dopravě maximálně do 280 000 000 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 prokazatelných ztrát spojů 
základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně 
do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0535/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dohodu 
o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy 
dle materiálu ZK-07-2013-28, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0536/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení 
č. 0471/06/2009/ZK tak, že text: převod finančních prostředků v celkové výši max. 
do 700 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní 
účty určené na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-
06-2009-55, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2010–2013 postupně 
dle aktuální potřeby každého projektu se ruší a nahrazuje textem, který zní: převod 
finančních prostředků v celkové výši max. do 1,5 mld. Kč z Fondu strategických 
rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a částečnou 
realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-07-2013-29, př. 1. Finance budou 
uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0537/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1065 
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, 
dle materiálu ZK-07-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0538/07/2013/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. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0539/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu 
o budoucí směnné smlouvě, ve které se Kraj Vysočina a Město Ledeč nad 
Sázavou zavážou směnit část pozemku par. č. 2215/110 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře cca 143 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví 
Kraje Vysočina za pozemek par. č. 2215/107 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 80 m2 ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 7, 584 01 
Ledeč nad Sázavou.

(pokračování na další straně)
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0540/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemek par. č. st. 152 – zastavěná plocha, způsob využití: občanská vybavenost, 
o výměře 13 m2 oddělený geometrickým plánem č. 179-85/2011 z pozemku par. 
č. 2620/1 v k. ú. a obci Mezilesí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce 
Mezilesí, schvaluje Dodatek č. 1066 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0541/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi 
Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčených pozemků a Městysem Vilémov 
na straně investora smlouvu o budoucí darovací smlouvě, v níž se Kraj Vysočina 
zaváže převést části pozemků par. č. par. č. 1523/11, par. č. 1532/3 a par. č. 1558/1 
v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obec Vilémov, zastavěné chodníkem či využité 
jako veřejná zeleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Vilémov 
a Městys Vilémov se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0542/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 22 
Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu ZK-07-
2013-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0543/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 
č. 0443/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013 tak, že v materiálech ZK-06-2013-20, př. 
1, a ZK-06-2013-20, př. 2, se ruší pozemek par. č. 1085/4 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 345 m2 v k. ú. Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0544/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * převést darem 
pozemky: par. č. 1558/31 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 292 m2 

oddělený z pozemku par. č. 1558/25, par. č. 1567/5 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 858 m2, par. č. 1567/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 365 m2 oddělené z pozemku par. č. 1567/1 dle geometrického plánu 
č. 560-353/2012 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa z vlastnictví Kraje 
Vysočina do vlastnictví Obce Lípa * nabýt darem pozemek par. č. 1558/30 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m2 oddělený z pozemku par. č. 1558/24 
dle geometrického plánu č. 560-353/2012 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci 
Lípa z vlastnictví Obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek 
č. 1067 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové 
organizace, dle materiálu ZK-07-2013-37, př. 1 * dodatek č. 1068 Zřizovací listiny 
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu 
ZK-07-2013-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0545/07/2013/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, 
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení 
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo 
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0546/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně 
pozemky v k. ú. Křižanov od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí v době 
uzavírání kupní smlouvy v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-07-2013-39, př. 1, 
do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 1071 Zřizovací listiny Krajské 
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-07-
2013-39, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0547/07/2013/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, 
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení 
chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo 
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0548/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Odůvodnění 
veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné – přístavba pavilonu 
dle materiálu ZK-07-2013-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0549/07/2013/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. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0550/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně 
pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-07-2013-43, př. 1, v k. ú. 
Vlachovice u Rokytna od spoluvlastníků vedených v katastru nemovitostí v době 
uzavírání kupní smlouvy, schvaluje dodatek č. 1073 Zřizovací listiny Krajské 
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-
2013-43, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0551/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně 
nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2013-44, 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. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0552/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně 
pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-07-2013-45, př. 1, z vlastnictví 
Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, do vlastnictví 
Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek č 1074 Zřizovací listiny Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-45, 
př. 2 * dodatek č 1075 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-45, př. 3 * dodatek č 1076 
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, 
dle materiálu ZK-07-2013-45, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0553/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * směnit pozemky 
4653/26 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 32 m2 a par. č. 4653/27 – ost. 
plocha, ost. komunikace, o výměře 2 m2 ve vlastnictví Kraje Vysočina, za pozemky 
par. č. 3321/67 – ost. plocha, silnice, o výměře 160 m2 a par. č. 3321/68 – ost. 
plocha, silnice, o výměře 13 m2 ve vlastnictví společnosti EDEN Development, 
a. s, Vršovická 1527/68b, Praha, vše v k. ú. a obci Chotěboř dle materiálu ZK-
07-2013-46, př. 1 * nabýt koupí pozemky par. č. 3821/135 – ost. plocha, silnice, 
o výměře 19 m2, par. č. 3821/137 – ost. plocha, silnice, o výměře 77 m2 a par. 
č. 3821/141 – ost. plocha, silnice, o výměře 16 m2 z vlastnictví společnosti 
ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, Praha-Holešovice, do vlastnictví Kraje Vysočina 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 18 860 Kč s tím, že kupní cenu v plné výši 
uhradí společnost Tesco Stores ČR, a. s., Vršovická 1527/68b, Praha 10 * převést 
darem pozemek par. č. 4653/28 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 50 m2 

v k. ú. obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř * 
nabýt darem pozemky par. č. 3821/102 – ost. plocha, silnice, o výměře 6 m2, par. 
č. 3821/138 – ost. plocha, silnice, o výměře 29 m2, par.č. 4653/29 – ost. plocha, 
silnice, o výměře 39 m2 a par. č. 4653/30 – ost. plocha, silnice, o výměře 19 m2 

z vlastnictví Města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje * dodatek 
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č. 1077 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové 
organizace, dle materiálu ZK-07-2013-46, př. 2 * dodatek č. 1078 Zřizovací listiny 
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu 
ZK-07-2013-46, př. 3 * dodatek č. 1079 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-46, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0554/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemek par. č. 631/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 273 m2 

v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná z vlastnictví Kraje Vysočina 
do vlastnictví Obce Vyskytná, schvaluje dodatek č. 1080 Zřizovací listiny Krajské 
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-
2013-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0555/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
části pozemků par. č. 566/5 a par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav 
dle GP č. 221-85/2011 nově oddělené jako pozemek par. č. 566/6 – ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 994 m2 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav z vlastnictví 
Kraje Vysočina do vlastnictví Města Přibyslav, schvaluje dodatek č. 1081 
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, 
dle materiálu ZK-07-2013-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0556/07/2013/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. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0557/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 13 
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola 
a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2013-50, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OM, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0558/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést 
pozemek par. č. 214/22 – orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory, 
Obec Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Cetimum, 
s. r. o., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 60, PSČ 586 01, IČ: 29215293, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 993 500 Kč + DPH s tím, že ve prospěch 
prodávajícího bude zřízeno předkupní právo k prodávanému pozemku jako právo 
věcné zapisující se do katastru nemovitostí, a to na dobu určitou, do dne vydání 
kolaudačního souhlasu na budoucí stavbu za cenu prodávaného pozemku, tj. 500 
Kč/m2 + DPH dle smlouvy dle materiálu ZK-07-2013-51, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0559/07/2013/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. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0560/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit 
usnesení 0464/06/2013/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2013-42, př. 1, 
se pozemek par. č. 1325/10 o výměře 134 m2 v hodnotě 1 340 Kč v katastrálním 
území Radešínská Svratka nahrazuje pozemkem par. č. 1326/10 o výměře 
134 m2, v hodnotě 1 340 Kč v katastrálním území Radešínská Svratka.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0561/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Statut účelového 
Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-07-2013-53, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0562/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady 
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje 
Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-07-2013-
54, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0563/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje vyhlásit 
soutěž o cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2013 
dle materiálu ZK-07-2013-55, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 1. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0564/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek 
č. 2 k Partnerské dohodě dle materiálu ZK-07-2013-56, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0565/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace 
týkající se přípravy na Programovací období EU 2014–2020 uvedené v materiálu 
ZK-07-2013-57, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0566/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
dotaci ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava se sídlem Březinovy sady 
5642/10, 586 01 Jihlava, IČ: 00404454, dle materiálu ZK-07-2013-58, př. 2, 
schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, 
§ 3636 – Územní rozvoj, o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly 
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 
Nespecifikovaná rezerva, o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0567/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 06 
Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu ZK-07-2013-59, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka 
Krajské knihovny Vysočiny, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0568/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-07-2013-60, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0569/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení 
účelových prostředků na rozvojový program Po dpora organizace a ukončování 
středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním 
zkušebním období, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím), dle materiálu 
ZK-07-2013-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0570/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení 
účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga 
pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních 
školách na rok 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských 
zařízení dle materiálu ZK-07-2013-63, př. 1. 
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

(pokračování na další straně)
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 Usnesení 0571/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis 
účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým 
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, 
dle materiálu ZK-07-2013-64, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost 
škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-07-2013-64, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0572/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Dodatek 
č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava 
dle materiálu ZK-07-2013-65, př. 1 * Dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Střední škola technická Jihlava dle materiálu ZK-07-2013-65, př. 2 * 
Dodatek č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola 
a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2013-65, př. 3 * Dodatek 
č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč 
dle materiálu ZK-07-2013-65, př. 4 * Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, 
Studentská 1, dle materiálu ZK-07-2013-65, př. 5 * Dodatek č. 8 Zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední škola technická Žďár nad Sázavou dle materiálu 
ZK-07-2013-65, př. 6.
odpovědnost: OŠMS, ředitelé Středních škol, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0573/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek 
č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu 
Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-07-2013-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: leden 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0574/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje * zrušit 
část usnesení 0408/05/2013/ZK, kterým bylo Zastupitelstvem Kraje Vysočina 
rozhodnuto uzavřít smlouvu s Hlavním městem Praha o zajištění účasti výpravy 
dle materiálu ZK-05-2013-72, př. 7 * uzavřít smlouvu s Hlavním městem Praha 
o zajištění účasti výpravy dle materiálu ZK-07-2013-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0575/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout 
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše 
do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout část dotace pro poskytovatele 
sociálních služeb v celkové výši 11 263 800 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 
2014, kapitoly Sociální věci, dle materiálů ZK-07-2013-67, př. 1, ZK-07-2013-67, 
př. 2, a ZK-07-2013-67, př. 3, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací 
dle materiálu ZK-07-2013-67, př. 4.
odpovědnost: OSV, termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0576/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * Dodatek č. 12 
Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu 
ZK-07-2013-68, př. 1 * Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Domova pro seniory 
Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-68, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův 
Brod, příspěvkové organizace, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové 
organizace, termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0577/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí 
městům a obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2013-69, př. 1, 
na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-07-2013-69, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0578/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
dotaci Městu Třebíč, IČ: 00290629, se sídlem Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, 

ve výši 180 000 Kč na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky z kapitoly 
Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče, dle materiálu ZK-07-2013-70, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0579/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové 
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby 
se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, § 4350 – Domovy 
pro seniory a § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, o částku 
15 780 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu 
ZK-07-2013-71, př. 2, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, 
o stejnou částku 15 780 tis. Kč * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz 
u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-07-2013-71,
př. 2, za účelem pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření organizací 
zřizovaných krajem v odvětví Sociální péče v letošním roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových 
organizací za odvětví sociálních věcí, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0580/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 13 
Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-
07-2013-72, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové 
organizace, termín: 1. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Usnesení 0581/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci 
o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 41 449 Kč vyměřeného 
platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69188/2013 ze dne 
10. 10. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 
26 569 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. 
KUJI 69192/2013 ze dne 10. 10. 2013 občanskému sdružení DUKLA Jihlava – 
mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČ: 70802769, povoluje ve smyslu 
§ 22, odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu ZK-
07-2013-73, př. 4, prominutí povinnosti penále z odvodu za porušení rozpočtové 
kázně ve výši 26 569 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu 
Kraje Vysočina č. j. KUJI 69192/2013 ze dne 10. 10. 2013 občanskému sdružení 
DUKLA Jihlava – mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČ: 70802769, 
a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) 
č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de 
minimis, ukládá Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku penále 
z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 569 Kč občanskému sdružení 
DUKLA Jihlava – mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČ: 70802769.
odpovědnost: odbor kontroly, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 Usnesení 0582/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady kontrolní 
činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2013-74, př. 1.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 1. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 5, zdrželi se 3.

 Usnesení 0583/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti 
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu 
ZK-07-2013-75, př. 1.
odpovědnost: předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, 
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 2, zdrželo se 5.

 Usnesení 0584/07/2013/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti 
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-
07-2013-76, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


