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Program obnovy venkova Vysočiny v roce 2010
Zastupitelstvo kraje bude na
svém zasedání dne 15. 12. 2009
projednávat nové Zásady zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování účelových
dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále
jen „zásady“). Podle těchto zásad bude prováděn sběr žádostí
pro rok 2010.
Předpokládá se, že žádosti se budou přijímat opět
v termínu od 1. 1. 2010 do
31. 1. 2010 na úřadech příslušné obce s rozšířenou působností.
Pro rok 2010 se předpokládají
tyto změny:
1) U dokládání vlastnictví
bude doplněna možnost, že
obec nemusí být v případě
pokládání či úprav inženýrských sítí, jako jsou vodovod,
kanalizace, kabely veřejného
osvětlení a elektrického vedení, majitelem pozemků – obec
bude muset doložit souhlas
majitele pozemku s realizací
projektu.
2) Z povinnosti, že obec musí
mít zpracován jeden z těchto
dokumentů: urbanistická studie, územní plán (v jakékoliv fázi), nebo místní program
obnovy vesnice, byla vyjmuta
urbanistická studie. Existen-

ce tohoto podkladu již nebude
sledována. Většina obcí pracuje na územních plánech nebo
má zpracován místní program
obnovy venkova.
3) V zásadách bude vyspeciﬁkováno, že mezi nepřijatelné náklady (výdaje) projektu
patří: náklady na vlastní daně
a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má
u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s ﬁnancováním daného projektu
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši
nebo krácený nebo v poměrné výši), nákup nemovitostí,
skladové zásoby a nábytek.
4) Garantovaná výše dotace bude stanovena na
104 000 Kč. Maximální výše
požadované dotace bude ve
výši 140 000 Kč. Tuto maximální částku mohou získat
obce oceněné čestným uznáním v rámci soutěže Vesnice
roku. Výše přidělené dotace bude stanovena na základě
počtu obcí žádajících o dotaci. Spoluﬁnancování zůstane
stejné jako v roce 2009 – obce
do 300 obyvatel budou muset
doložit minimálně 40 % celkových nákladů, obce nad 300
obyvatel pak 50 %.

Schválené zásady (včetně formuláře žádosti) budou ihned po
schválení v zastupitelstvu vyvěšeny na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz
> Krajský úřad > Dokumenty
odborů krajského úřadu > Odbor regionální rozvoje > Rozvoj a obnova venkova.
O konečném znění zásad vás
budeme informovat v příštím
čísle Zpravodaje.
Subjektům, které čerpají dotaci
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v letošním roce,
připomínáme, že vyúčtování
celkových nákladů projektu
a závěrečná zpráva musí být
předloženy na formuláři přikládaném v příloze průvodního
dopisu smlouvy (k dispozici též
na úřadu obce s rozšířenou působností nebo na internetových
stránkách kraje – viz výše) nejpozději do 31. 1. 2010 na adresu úřadu obce s rozšířenou
působností, do jehož obvodu
vaše obec spadá. Součástí vyúčtování musí být též kopie prvotních účetních dokladů (včetně
dokladů o úhradě celkových nákladů – výpisy z účtu apod.).
■ Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Dopravní obslužnost v regionu v roce 2010
Začátkem měsíce října 2009 byla
dokončena jednání s drážními
dopravci ve veřejné drážní osobní dopravě, kteří zajišťují základní dopravní obslužnost území
kraje Vysočina, a tedy Českými
drahami, a. s., a Jindřichohradeckými místními drahami, a. s.
Byly uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby na dobu deseti
let počínaje rokem 2010 s možností prodloužení na 15 let. Tyto
smlouvy zajišťují na rok 2010
stejný rozsah dopravy jako v roce 2009 v počtu ujetých vlako-

kilometrů, dohodnutou dotační
jednici na vlakokilometr na rok
2010 a pro další období systém
úpravy dotační jednice v závislosti na indexu všeobecné inﬂace, způsob úhrady prokazatelné
ztráty z krajského rozpočtu a doﬁnancování ze státního rozpočtu
účelovou dotací.
Dále uvedené smlouvy rovněž
upravují podmínky obnovy železničních kolejových vozidel
z evropských fondů.
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod vy-

hlásil dne 6. 10. 2009 výzvu
na předkládání projektů na Obnovu vozového parku drážních
vozidel hromadné přepravy osob. Projekty bylo možné
předkládat do 6. 11. 2009. Celková výše dotace bez vlastních
zdrojů příjemce je 240 milionů Kč.
■ Zdeněk Navrkal, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 287, e-mail:
navrkal.z@kr-vysocina.cz
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Kraj Vysočina se nyní prezentuje na Facebooku
Od 6. listopadu spustil kraj
Vysočina novou internetovou prezentaci. Vedle oﬁciálního webu www.kr-vysocina.cz
najdou nyní zájemci informace o Vysočině také na sociální
síti Facebook. Facebook je rozsáhlý společenský webový systém, který slouží především
ke komunikaci mezi uživateli
a sdílení multimediálních dat.
V září 2009 bylo na Facebooku
registrováno přes 300 milionů
aktivních uživatelů a v České republice jich bylo okolo jednoho

milionu. Facebookovou skupinu
kraj Vysočina naleznete na adrese: http://www.facebook.com/
group.php?gid=157311772036.
Pokud již máte svůj proﬁl na Facebooku, tak se můžete přidat
do této nově vytvořené skupiny. Získáte takto nejen přehled
o aktuálním dění na Vysočině,
ale také pozvánky na kulturní
a společenské akce, které kraj
pořádá nebo se na jejich organizaci podílí. Dále se zde nabízí možnost diskuse o otázkách
týkajících se našeho kraje, pří-

padně možnost přidávat své fotograﬁe a videa s tématikou
Vysočiny.
Radní Zdeněk Ryšavý vidí přínos
facebookové prezentace i v tom,
že mezi jeho uživateli převažuje
mládež, tedy skupina, kterou jiná
média příliš neoslovují. „Touto
cestou můžeme mladým lidem
nabídnout nejen informace o kraji, ale také je zapojit do aktivního
dění například formou pozvánek
na různé akce, účastí v soutěžích
nebo možností sdělit svůj názor,“
je přesvědčen Zdeněk Ryšavý.

Co říci na závěr? „Připojte se
do facebookové skupiny Kraj
Vysočina a pozvěte do ní i své
přátele z celé Vysočiny,“ vyzývá Zdeněk Ryšavý, který je
sám aktivním uživatelem Facebooku a má zde svůj osobní proﬁl. K dnešnímu dni se do
této skupiny přidalo již 314 uživatelů Facebooku.
■ František Bobek, odbor informatiky
telefon: 564 602 314, e-mail:
bobek.f@kr-vysocina.cz

Dotace Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje dotační výběrová řízení pro
rok 2010 v následujících oblastech kulturní činnosti:

Literatura a knihovny
na podporu neperiodických publikací – termín uzávěrky 4. prosince 2009
na podporu projektů v oblasti literatury (pořádání literárně zaměřených výstav, seminářů, přednášek, soutěží, festivalů a dalších) –
termín uzávěrky 18. prosince 2009
na podporu projektů v oblasti knihoven – termín uzávěrky 10. ledna 2010
Média a audiovize
na podporu projektů v oblasti kinematograﬁe a médií (festivaly,
přehlídky, výstavy, semináře, projekty propagující českou kinematograﬁi a audiovizuální a mediální oblast v zahraničí, dětská medi-

ální a audiovizuální tvorba a další) – termín uzávěrky 15. prosince
2009
Zahraniční aktivity
na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery (lze žádat například na zahraniční spolupráci ve vztahu k 150. výročí narození Gustava
Mahlera) – termín uzávěrky 15. dubna 2010
Regionální a národnostní kultura
na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit – termín uzávěrky 20. dubna 2010
na podporu regionálních kulturních tradic – termín uzávěrky 30. dubna 2010
Podrobné informace o vyhlašovaných výběrových dotačních řízeních naleznete na stánkách Ministerstva kultury
www. mkcr.cz > Granty a dotace.

Informace k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
Upozornění na některé vybrané povinnosti uložené zákonem
o vodovodech a kanalizacích obcím jako vlastníkům vodovodů a kanalizací:
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních
vod s odběratelem.
Zajistit na své náklady průběžné vedení majetkové evidence
svých vodovodů a kanalizací a na své náklady zajistit průběžné vedení provozní evidence. Vybrané údaje z této evidence,
stanovené prováděcím právním předpisem, je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen bezplatně předávat vodoprávnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to každoročně
vždy do 28. února za předcházející kalendářní rok.
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen každoročně
nejpozději do 30. června kalendářního roku zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu

ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce. Vyúčtování musí vlastník vodovodu
nebo kanalizace ve stejném termínu zaslat Ministerstvu zemědělství.
Osoba, která hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci,
požádá krajský úřad o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace. Krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace na základě žádosti, jež
obsahuje doklady předepsané zákonem.
Novelou zákona o vodovodech a kanalizacích byl do zákona
o vodovodech a kanalizacích zaveden institut správních deliktů za neplnění výše uvedených povinností.
■ Iva Olšanová, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz
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Dotace kraje Vysočina na drobné vodohospodářské ekologické akce
v roce 2010 – 1. kolo příjmu žádostí do 31. ledna 2010

Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce budou
v roce 2010 již 7. rokem poskytovány v souladu s platnými
Zásadami Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Alokace
ﬁnančních prostředků v roce
2010 se předpokládá podle návrhu rozpočtu kraje na příští
rok ve výši 41 mil. Kč. Předmětem poskytování dotací jsou
výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod
v obcích velikosti do 10 000
ekvivalentních obyvatel (dále

jen „EO“). U všech akcí je
podmínkou, že předmět žádosti musí řešit nejméně 100 EO.
U obcí do 500 EO se musí jednat o akci, která je v mimořádném zájmu ochrany vod nebo
ochrany přírody, a tedy je navržena v ochranném pásmu
vodního zdroje, v chráněné oblasti přirozené akumulace vod,
v chráněném území, v území
soustavy Natura 2000 apod.
Žadatelem může být pouze
obec nebo svazek obcí. Výše
podpory poskytované formou
dotace je maximálně 80 % celkových uznatelných nákladů

stavby vodního díla, a to i v případě souběhu s dotací poskytnutou z jiných zdrojů. Jednomu
žadateli lze na konkrétní stavbu poskytnout podporu ve výši
maximálně 15 milionů Kč. Odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajského
úřadu se předkládají žádosti
zpravidla do 31. ledna, v případě nevyčerpání ﬁnančních prostředků také do 31. července.
Povinnými přílohami žádosti jsou mimo jiné projektová
dokumentace pro stavební povolení, pravomocné stavební
povolení a doklady o výsled-

cích veřejné soutěže k předmětu žádosti včetně smlouvy
uzavřené s dodavatelem prací.
Další podmínkou je, že navrhované řešení musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů
a kanalizací kraje Vysočina,
který je včetně uvedených zásad zveřejněn na webových
stránkách kraje Vysočina v dokumentech oddělení vodního
hospodářství.
■ Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací
na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje Vysočina
schválilo na svém zasedání
dne 10. listopadu 2009 Zásady Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytování
dotací na obnovu kulturních
památek z rozpočtu kraje Vysočina (dále je „zásady“). Nejedná se o nové zásady, ale
o doplněné a upravené Zásady pro poskytování dotací
na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina č. 12/08 ze dne 16. 9. 2008.
Dotace zůstává jako doposud
ve shodné výši i procentuálním podílu k celkovým ná-

kladům, a tedy u nemovitých
kulturních památek ve výši
30 % ceny prací maximálně
do výše 250 000 Kč a u movitých kulturních památek ve
výši 40 % ceny prací maximálně do výše 300 000 Kč.
Podpora bude nadále poskytována pouze na úhradu prací zabezpečujících uchování
souhrnné památkové hodnoty kulturní památky. Navíc
je nyní možné čerpat dotaci i na provedení záchranného archeologického výzkumu
(dále jen „ZAV“), který souvisí s prováděnou obnovou.

Výše započitatelných nákladů ZAV nesmí však přesáhnout 25 % celkových nákladů
na obnovu kulturní památky
v daném kalendářním roce.
Výše uvedené se týká pouze
vlastníků, kteří jsou ze zákona povinni hradit ZAV, a tedy
právnických a fyzických osob,
při jejichž podnikání vznikla
nutnost provedení ZAV.
Další úpravy zásad spočívají v rozšíření možnosti podání
žádosti (poštou, elektronicky,
datovými schránkami) a také
v nastavení hodnoticího systému jednotlivých žádostí. Text

zásad včetně formuláře žádosti o dotaci a formuláře závěrečné zprávy a vyúčtování je
k dispozici na www.kr-vysocina.cz > Kultura a památky
> Granty a dotace > Památky
> Znění dotačních titulů. Pro
ty, kteří budou podávat žádost
elektronicky, bude formulář
žádosti a formulář závěrečné zprávy a vyúčtování umístěn na www.kr-vysocina.cz
> e-dotace.
■ Jaroslava Panáčková, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 296, e-mail:
panackova.j@kr-vysocina.cz

Malá knihovnická slavnost 2009
Krajská knihovna Vysočiny
v Havlíčkově Brodě letos pořádala již osmým rokem Malou
knihovnickou slavnost. 11. listopadu získalo šestnáct regionálních knihoven ocenění
Nejlépe pracující neprofesionální knihovny v kraji Vysočina. Neprofesionálních knihoven
je na území kraje Vysočina 565.
Okres Havlíčkův Brod: Místní knihovna Lučice, Místní knihovna Sázavka a Školní
studijní a informační centrum
Obchodní akademie a hotelové školy v Havlíčkově Brodě

Okres Jihlava: Místní knihovna Kostelec, Místní knihovna
Krahulčí a Knihovna městyse
Stonařov.
Okres Pelhřimov: Místní
knihovna Dobrá Voda u Pelhřimova, Místní knihovna Onšov
a Místní knihovna Senožaty
Okres Třebíč: Místní knihovna Březník, Místní knihovna Domamil, Místní knihovna
Kojetice a Místní knihovna Petrovice.
Okres Žďár nad Sázavou:
Místní lidová knihovna Radostín nad Oslavou, Místní lidová

obecní knihovna (MLOK) Vír
a Místní knihovna Zubří.
Při návrzích na ocenění knihovníků se přihlíželo k velmi
dobré činnosti knihovny, k aktivitě knihovníků při modernizaci knihovny, k úspěšné kulturně
výchovné činnosti a v neposlední řadě byla oceněna i dlouholetá práce v knihovně. „Právem
náleží ocenění Haně Šotolové, která vede osmatřicet let
knihovnu v Lučici. Ke služebně starším knihovníkům patří
také paní Věra Buchtová, starající se o Místní knihovnu v Zub-

ří od roku 1972. Na druhé straně
si vážíme i aktivních mladých
knihovníků, kteří sem vnášejí nové nápady a využívají moderních forem práce se čtenáři.
Příkladem je slečna Jana Řezaninová, která v Místní knihovně Březník propaguje folklorní
tradice obce, a paní Dana Říhová, jež se v Místní lidové obecní
knihovně Vír zaměřuje zejména
na práci s dětmi. Úspěšnou aktivitou této knihovny bylo v roce
2009 Páteční večerní čtení dětem, které navázalo na projekt
obce Vír „Bystřicko čte dětem“,
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komentovala zásluhy oceněných Irena Císařová z Krajské
knihovny Vysočiny.
V letošním roce pracovníci
krajské knihovny poprvé ocenili i jednu školní knihovnu,
a to Školní studijní a informač-

ní centrum Obchodní akademie
a hotelové školy v Havlíčkově
Brodě, která za poslední dva
roky dosáhla pod vedením Evy
Forgáčové nevídaných výsledků a nyní patří v kraji Vysočina
ke špičce.

Pozvání na Malou knihovnickou slavnost v letošním roce
přijali místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Kasal,
radní kraje Vysočina Tomáš
Škaryd, starostka Havlíčkova
Brodu a krajská zastupitelka

Jana Fischerová. Hostitelkou
slavnosti byla ředitelka krajské
knihovny Jitka Hladíková.
■ Iva Schallnerová, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 409, e-mail:
schallnerova.i@kr-vysocina.cz

Zaměstnanost v průmyslu kraje Vysočina meziročně
významně poklesla
Ve druhém čtvrtletí 2009 pracovalo v kraji Vysočina ve
zpracovatelském
průmyslu
a v průmyslu paliv a energetiky 76 tisíc osob. To bylo téměř
o devět tisíc osob méně než ve
stejném období roku 2008. Počet nezaměstnaných vzrostl
meziročně o 11 tisíc osob. Z toho vyplývá, že hospodářská
krize zasáhla ve své první fázi

hlavně průmysl.
V kraji Vysočina má z odvětví
průmyslu nejvýznamnější postavení produkce komponent
pro výrobu automobilů. Automobilový průmysl se zde podílí
na celkové zaměstnanosti v průmyslu téměř pětinou. Právě automobilový průmysl byl krizí
zasažen v celosvětovém měřítku nejvíce. Jen v kraji Vysočina

přišlo meziročně v tomto odvětví o práci přes dva tisíce osob.
Skoro stejnou ztrátu zaznamenal průmysl kovozpracující,
jenž je v kraji Vysočina druhým nejvýznamnějším průmyslovým oborem. Nejvyšší pokles
zaměstnanců však v relativním
vyjádření oproti loňsku zaznamenal průmysl sklářský (o více než 50 %) kvůli pádu Sklo

Bohemia, a. s., ve Světlé nad
Sázavou. Propouštění a zavírání provozů se ve větší míře
týkalo ještě textilního, oděvního a plastikářského průmyslu.
Existují však také odvětví, kde
došlo meziročně k nárůstu zaměstnanosti. V kraji Vysočina se jednalo o průmysl paliv
a energetiky, a především o výrobu nábytku.

Odvětvová struktura průmyslu kraje Vysočina podle počtu pracovníků v roce 2009
Odvětví zpracovatelského průmyslu
Automobilový
Kovozpracující
Strojírenský
Potravinářský
Elektrotechnický
Dřevozpracující
Textilní a oděvní
Chemický a plastikářský
Paliv a energetiky
Nábytkářský
Kožedělný
Papírenský a polygraﬁcký
Sklářský a stavebních hmot
Ostatní zpracovatelský

Podíl na celkovém počtu pracovníků ve zpracovatelském průmyslu
18,7%
17,8%
11,7%
11,3%
8,4%
6,2%
5,7%
4,4%
4,0%
3,6%
2,3%
1,8%
1,7%
2,5%

Zdroj dat: Databáze průmyslových podniků a jejich provozoven v kraji Vysočina, Krajský úřad kraje Vysočina; Registr ekonomických
subjektů, ČSÚ Praha, 2008.
■ Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Ochrana přírody
V částce 109/2009 Sbírky zákonů vydané dne 9. 10. 2009
byl pod č. 349 publikován
zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 161/1999 Sb., jímž se vyhlašuje Národní park České

Švýcarsko, a mění se zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona vrací rozhodování o výjimkách z vlády na Ministerstvo životního
prostředí ČR; dále omezuje
kompetence orgánů ochrany
přírody v lesním hospodářství.

Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 12. 2009.
Střet zájmů
V částce 109/2009 Sbírky zákonů vydané dne 9. 10. 2009
byl pod č. 350 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů.
Novela vyjímá z režimu záko-

na o střetu zájmů ředitele škol.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Místní poplatky
V částce 109/2009 Sbírky zákonů vydané dne 9. 10. 2009 byl
pod č. 348 publikován zákon,
jímž se mění zákon č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů.

číslo 12/2009

Zákon ruší osvobození podnikových ubytoven od poplatku z ubytovací kapacity; dále
umožňuje zavést poplatek ve
všech obcích.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2010.
Mýtné
V částce 109/2009 Sbírky zákonů vydané dne 9. 10. 2009 byl
pod č. 347 publikován zákon,
kterým se mění zákon č. 13/
1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 104/2000 Sb.,
o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na
jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky,
ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o
změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č.
307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon rozšiřuje placení mýtného na vozidla nad 3,5 tuny.
Dále zavádí elektronické dálniční známky, rovněž nastavuje pravidla pro dynamické
vážení nákladních vozů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2010 (část 1. 1. 2011).
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Vlastnictví bytů
V částce 109/2009 Sbírky zákonů vydané dne 9. 10. 2009
byl pod č. 345 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 72/1994 Sb., jímž se upravují
některé spoluvlastnické vztahy
k budovám a některé vlastnické
vztahy k bytům a nebytovým
prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví
bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon posiluje pozici členů
družstev při převádění bytů do
vlastnictví. Změna stavebního
zákona usnadňuje povolování
staveb tunelů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2010.
Státní maturity
V částce 123/2009 Sbírky zákonů vydané dne 30. 10. 2009
byl pod č. 378 publikován zákon, kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon odkládá státní maturity
o jeden kalendářní rok.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Stavební zákon
V částce 123/2009 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 10. 2009 byl pod
č. 379 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon usnadňuje výstavbu tunelů a podobných podzemních děl.
Zákon nabývá účinnosti dnem
2. 1. 2010.
Národní geoportál
V částce 123/2009 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 10. 2009 byl pod
č. 380 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon určuje pravidla pro vznik
a fungování Národního geoportálu, jenž umožní centrální přístup k veškerým prostorovým
datům o území České republiky.
Zákon nabývá účinnosti dnem
14. 11. 2009.
Ochrana přírody a krajiny
V částce 123/2009 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 10. 2009 byl pod
č. 381 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.
Novela zákona upřesňuje věcnou a územní působnost orgánů
ochrany přírody.
Zákon nabývá účinnosti dnem
2. 1. 2010.
Rozpočtová skladba
V částce 111/2009 Sbírky zákonů vydané dne 16. 10. 2009

byla pod č. 357 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
Významná tržní síla
V částce 128/2009 Sbírky zákonů vydané dne 13. 11. 2009
byl pod č. 395 publikován zákon o významné tržní síle při
prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím
zneužití.
Nová právní úprava deﬁnuje významnou tržní sílu a zakazuje její zneužívání; dále
pověřuje dohledem nad dodržováním nové úpravy Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 2. 2010.
Evropsky významné lokality
V částce 120/2009 Sbírky zákonů vydané dne 3. 11. 2009
bylo pod č. 371 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 132/2005 Sb.,
jímž se stanovuje národní seznam evropsky významných
lokalit, ve znění nařízení vlády
č. 301/2007 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
■ Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

UPOZORNĚNÍ

Změny v poskytování státní dotace na protiradonová opatření
Krajský úřad, odbor životního prostředí, upozorňuje, že od
16. 11. 2009 vstupuje v platnost
nový metodický pokyn Ministerstva ﬁnancí ČR k vyhlášce
č. 461/2005 Sb. Změny proti původnímu metodickému pokynu
spočívají v rozsahu poskytová-

ní státní dotace na protiradonová ozdravná opatření v bytových
domech, neboť již neplatí, že
tato dotace ve výši 150 tisíc Kč
je poskytována na každý postižený byt, ale pouze vlastníkovi objektu bez ohledu na počet
postižených bytů se v objektu

nacházejících a dále na odradonování veřejných vodovodů, kde
je kromě odstupňovaných možností podávání žádostí u rekonstrukce již nefunkčních zařízení
navíc požadována minimálně desetiprocentní ﬁnanční spoluúčast
obcí na nákladech rekonstrukce.

Další konkrétní informace
lze získat na www.kr-vysocina.cz > Životní prostředí
> Radon.
■ Jaroslav Šmejkal, odbor
životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz

číslo 12/2009
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Odbor životního prostředí

Pozvánka na seminář Škodlivý vliv vytápění domácností a problematika
malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší
Kraj Vysočina pořádá pro starosty obcí kraje Vysočina a úředníky
městských úřadů zabývajících se problematikou ochrany ovzduší
odborný seminář, který je zaměřen na problematiku škodlivého
vlivu vytápění domácností, zdravotní rizika, vhodnou volbu systému zásobování teplem a možnosti ﬁnancování nízkoemisních
spalovacích zdrojů. Seminář se bude konat dne 11. prosince 2009

od 9.00 hodin v zasedací místnosti B 3.15 Krajského úřadu kraje
Vysočina v Jihlavě. Více informací naleznete v pozvánce zveřejněné na www.kr-vysocina.cz/zivotni-prostredi.
■ Rostislav Habán, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 514, e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz

Odbor školství

Pozvánka na Veletrh vysokoškolských zkušeností
Oddělení mládeže a sportu
KrÚ kraje Vysočina a Sdružení
na podporu mezinárodního přátelství Slunce, o. s., zvou všechny letošní maturanty, ale i další
zájemce o studium na vysoké
škole na Veletrh vysokoškolských zkušeností, který se usku-

teční 4. prosince 2009 od 10 do
16 hodin v zasedací místnosti
B 3.16 na Krajském úřadě kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Touto akcí chceme zprostředkovat maturantům i dalším, kteří
mají zájem se dozvědět cokoli o studiu na VŠ, možnost se-

známit se se všemi záležitostmi
s tím spojenými prostřednictvím
samotných
vysokoškolských
studentů formou osobního rozhovoru, konzultace. Seznam
škol, které budou zastoupeny,
se stále rozrůstá, proto je dobré sledovat webové stránky

www.kr-vysocina.cz > Mládež, kde jsou uvedeny všechny důležité informace.
■ Alena Mikulíková, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 939, e-mail:
mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Vyhlášení výzvy na předkládání projektů do Operačního programu
Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí České republiky vyhlásilo XIV. výzvu k předkládání
žádostí, tentokrát do prioritní osy
1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování
rizika povodní, oblasti podpory
1.3 – Omezování rizika povodní,
prioritní osy 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování
environmentálních rizik, oblasti
podpory: 5.1 – Omezování průmyslového znečištění a snižování
environmentálních rizik, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory
6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000, oblasti
podpory 6.2 – Podpora biodiverzity, oblasti podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur, oblasti
podpory 6.4 – Optimalizace vod-

ního režimu krajiny, oblasti podpory 6.5 – Podpora regenerace
urbanizované krajiny a oblasti
podpory 6.6 – Prevence sesuvů
a skalních řícení, monitorování
geofaktorů a následků hornické
činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně
zdrojů podzemních vod, prioritní osy 7 – Rozvoj infrastruktury
pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, oblasti
podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů,
poskytování environmentálního
poradenství a environmentálních
informací.
Žádosti o podporu bude možno
podávat od 2. listopadu 2009
do 5. ledna 2010. Žádost je třeba doručit na příslušná pracoviště do 16.00 hodin posledního
dne lhůty.

Zprostředkujícím subjektem
a platební jednotkou je Státní
fond životního prostředí (dále
jen „SFŽP ČR“), jehož krajská
pracoviště budou přijímat žádosti (pro prioritní osu 6 a oblast podpory 1.3.2 to je krajské
pracoviště Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě (dále jen „AOPK
ČR“). Pro kraj Vysočina sídlí odloučené pracoviště SFŽP
ČR v Jihlavě na ulici Havlíčkova 111; AOPK ČR v Havlíčkově
Brodě, Husova 2115.
Podrobné podmínky pro získání podpory jsou k dispozici na internetových stránkách
Operačního programu životní
prostředí www.opzp.cz, SFŽP
ČR www.sfzp.cz nebo Ministerstva životního prostředí
České republiky www.env.cz
v implementačním dokumentu

Operačního programu Životní prostředí, ve Směrnici MŽP
č. 12/2009 a Závazných pokynech pro žadatele a příjemce.
Pro žadatele je zároveň důležitou a podstatnou skutečností, že na stránkách SFŽP ČR je
zveřejněn plán výzev k předkládání žádostí do OPŽP. Aktualizovaný harmonogram výzev
platí pro rok 2009 a začátek
roku 2010. Zveřejněný plán výzev je však pouze orientační,
skutečné termíny příjmu žádostí stejně jako dílčí omezení
oblastí podpory budou zveřejněny vždy až s vyhlášením
dané výzvy. Bližší informace
na stránkách www.opzp.cz.
■ Marek Brom, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 208, e-mail:
brom.m@kr-vysocina.cz

číslo 12/2009
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2009 konaného dne
10. 11. 2009
Usnesení 0417/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0418/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Jaroslava Doležala,
Ing. Václava Kodeta ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/
2009.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0419/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0420/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0421/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí návrhy termínů jednání dle materiálu ZK-06-2009-04.
odpovědnost: OSH, termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0422/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnout dotaci obcím kraje Vysočina z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část v celkové výši
3 896 000 Kč na výjezd jednotek SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok 2009 dle materiálu ZK-06-2009-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 31. 12.
2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0423/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2009 poskytnout
neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část v celkové výši 140 000 Kč na akceschopnost jednotek požární
ochrany následujícím obcím: ■ město Nové Město na Mor. m. č. Pohledec, JPO V
(okr. Žďár n/S), IČ 00294900, 15 000 Kč ■ obec Přibyslav m. č. Poříčí JPO V (okr.
Havlíčkův Brod), IČ 00268097, 15 000 Kč ■ obec Bory JPO V (okr. Žďár n/S), IČ
00294055, 15 000 Kč ■ obec Třeštice JPO V (okr. Jihlava), IČ 42634547, 15 000 Kč
■ obec Krásněves JPO V (okr. Žďár n/S), IČ 00545210, 10 000 Kč ■ obec Kozlov
JPO V (okr. Havlíčkův Brod), IČ 00267660, 10 000 Kč ■ město Třebíč m. č. Pocoucov (okres Třebíč), IČ 00290629, 10 000 Kč ■ obec Olešná (okr. Pelhřimov),
IČ 00515761, 10 000 Kč ■ obec Jimramov (okr. Žďár nad Sázavou), IČ 00294471,
8 000 Kč ■ obec Mrákotín (okr. Jihlava), IČ 00286265, 8 000 Kč ■ obec Habry
(okres Havlíčkův Brod), IČ 00267422, 8 000 Kč ■ obec Kejžlice (okr. Pelhřimov),
IČ 00248398, 8 000 Kč ■ obec Lesonice (okr. Třebíč), IČ 00289752, 8 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12.
2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0424/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení zastupitelstva kraje č. 0448/07/2008/ZK v části, která se týká poskytnutí dotace na realizaci Světového poháru v běhu na lyžích Zlatá lyže (FIS TOUR DE SKI – World
Cup) ve výši 700 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ 25577778, rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 250 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o.,
IČ 25577778, na realizaci 72. ročníku závodu Zlatá lyže – FIS Continental Cup
2010 dle materiálu ZK-06-2009-07, př. 4.
odpovědnost: OSH, OE, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0425/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navýšení částky
převodu z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů, schválené usneseními
č. 0508/07/2007/ZK, č. 0266/04/2008/ZK, č. 0406/05/2008/ZK, č. 1178/26/2008/
RK a č. 0076/02/2009/ZK, kterými byl schválen převod z Fondu strategických

rezerv na přípravu a částečnou realizaci vyjmenovaných projektů dle materiálu
ZK-06-2009-08, př. 1.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace; Nemocnice
Třebíč, příspěvková organizace; odbor zdravotnictví; ekonomický odbor; odbor
majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0426/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší k 31. 12. 2009 usnesení č. 0287/04/2007/ZK v části, kterou bylo schváleno zabezpečení výkonu LSPP
přes střediska zdravotnické záchranné služby ve Velkém Meziříčí a Náměšti nad
Oslavou.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0427/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 12
Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-06-2009-10, př. 1, ZK-06-2009-10, př. 2 ■ Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-06-2009-10,
př. 3, ZK-06-2009-10, př. 4 ■ Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Nemocnice Nové
Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-10, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic, termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0428/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden–září 2009 dle
materiálu ZK-06-2009-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 10. listopad 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0429/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ zapojení nerozdělené části disponibilního zůstatku kraje Vysočina za rok 2008 ve výši
48 908 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 na pokrytí nepříznivého
vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009 ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve snížení § 2399 – Ostatní záležitosti vodního
hospodářství o částku 850 tis. Kč a § 2310 – Pitná voda o částku 10 250 tis. Kč
při současném zvýšení § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly o částku 11 100 tis. Kč ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý
majetek spočívající ve snížení přílohy M4 – Investice v sociálních věcech a ve
zdravotnictví o částku 8 700 tis. Kč při současném zvýšení přílohy M6 – Investice v kultuře o částku 8 700 tis. Kč ■ rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009 dle materiálu ZK-06-2009-12,
př. 1 ■ snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace
u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK06-2009-12, př. 2, ruší usnesení zastupitelstva kraje č. 0448/07/2008/ZK v části, kterou rozhodlo poskytnout účelové dotace městu Telč, IČ 00286745, ve výši
1 000 tis. Kč, městu Třebíč, IČ 00290629, ve výši 1 000 tis. Kč a městu Žďár nad
Sázavou, IČ 00295841, ve výši 1 000 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2008-14, př. 1
(Rozpočet kraje 2009 – číselné údaje, část E, Seznam dotací poskytovaných krajem obcím a jiným subjektům v roce 2009).
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.
Usnesení 0430/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 4
Smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálu ZK-06-2009-13, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0431/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ 71226401, ve výši 1 mil. Kč na částečné krytí investičního záměru přeložení datového centra, schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3211 – Činnost vysokých škol o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespeciﬁkovaná rezerva, o částku 1 mil. Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Usnesení 0432/06/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
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3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0433/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem dle GP č. 177-5643/2008 nově oddělené pozemky par. č. 3139/4 – ostatní
plocha, zeleň o výměře 15 m 2, par. č. 3139/5 – ostatní plocha, zeleň o výměře
31 m 2, par. č. 3139/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m 2, par.
č. 3139/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m 2 a par. č. 3139/8
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m 2 v k. ú. a obci Domamil
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Domamil ■ nabýt darem dle
GP č. 177-5643/2008 nově oddělené pozemky par. č. 1499 – ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2, par. č. 3136/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 23 m 2
a par. č. 3145/22 – ostatní plocha, silnice o výměře 79 m 2 v k. ú. a obci Domamil
z vlastnictví obce Domamil do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek
č. 377 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-16, př. 1 ■ dodatek č. 378 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2009-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0434/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
pozemky dle materiálu ZK-06-2009-17, př. 1, z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina s tím, že převáděné nemovitosti nebudou užívány komerčně, budou
sloužit veřejně prospěšným účelům a v případě, že obdarovaný převede touto
smlouvou získaný majetek na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce do státního rozpočtu částku ve výši
100 % z ceny majetku zjištěné v době převodu ■ převést darem dle GP č. 1643-31/
2008 nově oddělený pozemek par. č. 3006/3 v k. ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, schvaluje ■ dodatek č. 379 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2009-17, př. 2 ■ dodatek č. 380 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-17, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0435/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-06-2009-18, př. 1, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
do vlastnictví kraje Vysočina s tím, že převáděné nemovitosti nebudou užívány
komerčně, budou sloužit veřejně prospěšným účelům a v případě, že obdarovaný převede touto smlouvou získaný majetek na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10
let od jeho nabytí, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce do státního rozpočtu částku ve výši 100 % z ceny majetku zjištěné v době převodu ■ převést darem
pozemek par. č. 2745/24 – ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 v k. ú. a obci
Humpolec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, schvaluje
■ dodatek č. 381 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-18, př. 2 ■ dodatek č. 382 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2009-18, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0436/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
pozemky dle materiálu ZK-06-2009-19, př. 1, z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-062009-19, př. 2, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí,
schvaluje ■ dodatek č. 383 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-19, př. 3 ■ dodatek
č. 384 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-06-2009-19, př. 4 ■ dodatek č. 9 Zřizovací listiny
Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK06-2009-19, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0437/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 893/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 145 m 2, par. č. 893/21 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m 2, par.
č. 893/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m 2, par. č. 893/23 –
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ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m 2, par. č. 893/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m 2, par. č. 893/25 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 317 m 2, par. č. 893/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 356 m 2 a par. č. 893/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 188 m 2, oddělené geometrickým plánem č. 354-516/2009 z pozemku par. č.
893/1 v k. ú. a obci Hořepník z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Hořepník, schvaluje dodatek č. 385 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0438/06/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0439/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
technické zhodnocení silnice II/602 v částce 1 184 562 Kč a vyřazeného úseku silnice I/38 v ulici Znojemská v Jihlavě v částce 164 840 Kč z vlastnictví
společností CEI Building, a. s., se sídlem Želetavská 1449/9, Praha 4-Michle,
IČ 271 29 250, do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 387 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-06-200922, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0440/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést pozemek st. par. č. 115 nově oddělený geometrickým plánem č. 152-22/2009
z pozemku par. č. 449/1 v k. ú. a obci Krásná Hora z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Zemědělská, a. s., Krásná Hora, se sídlem Krásná Hora 24,
PSČ 582 34, IČ 259 67 525, za dohodnutou kupní cenu 875 Kč, schvaluje dodatek
č. 388 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0441/06/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0442/06/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0443/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 317/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m 2 a par.
č. 317/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 14 m 2 v k. ú a obci Nimpšov nově oddělené geometrickým plánem č. 57-7188/2009 ze dne 9. 9. 2009 z pozemku par.
č. 317 v k. ú. a obci Nimpšov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce
Nimpšov, schvaluje dodatek č. 393 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0444/06/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0445/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
díl „a“ o výměře 281 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 171-1/2009 z pozem-
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ku par. č. 1034 a sloučený do pozemku par. č. 1410, díl „b“ o výměře 98 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 171-1/2009 z pozemku par. č. 1113 a sloučený do
pozemku par. č. 1413 a pozemek par. č. 936/10 ostatní plocha, silnice o výměře
717 m 2 v k. ú. a obci Těchobuz z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce
Těchobuz ■ nabýt darem pozemek st. par. č. 149 zastavená plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. a obci Těchobuz z vlastnictví obce Těchobuz do vlastnictví
kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 7 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče
Těchobuz, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-28, př. 2 ■ dodatek č. 8 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Těchobuz, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-28, př. 3 ■ dodatek č. 395 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062009-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0446/06/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0447/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemky par. č. par. č. 837/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 5 209 m 2, par.
č. 837/14 – ostatní plocha, silnice o výměře 85 m 2, par. č. 837/18 – ostatní plocha,
silnice o výměře 32 m 2, par. č. 837/19 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 m 2,
par. č. 837/20 – ostatní plocha, silnice o výměře 105 m 2 a par. č. 837/25 – ostatní
plocha, silnice o výměře 50 m 2 v k. ú. Proseč u Humpolec a obci Proseč z vlastnictví obce Proseč do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 397 Zřizovací listiny krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2009-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0448/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 398
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0449/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ směnit pozemky par. č. 977/10 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 102 m 2 a par. č. 977/11
– ost. plocha, ost. komunikace o výměře 7 m 2, oddělené GP 241-5867/2008 z pozemku par. č. 977/1 v k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov,
ve vlastnictví kraje Vysočina za pozemek par. č. 1087 – ost. plocha, silnice o výměře 43 m 2, oddělený GP 241-5867/2008 z pozemku st. par. č. 42 v k. ú. Chlístov
u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov, ve vlastnictví společností CIPRES
FILTER BRNO, s. r. o., Rebešovická 13, Brno, IČ 469 76 531 ■ darovat pozemky
par. 977/12 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 121 m 2 a par. č. 977/13 – ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 29 m 2 v k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov, oddělené dle GP 241-5867/2008 z pozemku par. č. 977/1,
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Chlístov ■ nabýt darem pozemky par. č. 12/5 – ost. plocha, silnice o výměře 63 m 2, oddělený dle GP 241-5867/
2008 z pozemku par. č. 12/1, a par. č. 976/15 – ost. plocha, silnice o výměře 12 m 2
v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, oddělený dle GP 241-5867/2008 z pozemku par. č. 976/3, z vlastnictví obce Chlístov do vlastnictví kraje Vysočina
■ nabýt darem stavbu části silnice III/4056 vybudovanou na pozemcích par. č.
1087, par. č. 12/5, par. č. 976/15 a na části par. č. 977/1 v k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov, v hodnotě 1 494 291,40 Kč, z vlastnictví společnosti CIPRES FILTER BRNO, s. r. o., Rebešovická 13, Brno, IČ 469 76 531, do
vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 400 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062009-33 př. 1 ■ dodatek č. 401 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-33 př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0450/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 1713/69 o výměře 87 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 1293389/2008 z pozemku par. č. 92 zahrada v katastrálním území a obci Přibyslav
z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0451/06/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0452/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0464/07/2007/ZK ve znění usnesení 0202/03/2009/ZK tak, že v dodatku č. 173
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, se hodnota pozemků předaných k hospodaření mění z částky 57 741 Kč na
částku 84 546 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0453/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými
v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu a za ceny dle materiálů ZK-06-2009-37, př. 1, ZK-06-2009-37, př. 2, ZK-06-2009-37, př. 3,
ZK-06-2009-37, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0454/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky způsobem a v rozsahu dle materiálu ZK-06-2009-38, př. 1, od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv do vlastnictví
kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0455/06/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0456/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
pro stavby II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 5. stavba – most ev. č. 602-029 a II/
602 hranice kraje – Pelhřimov, 5. stavba – most ev. č. 602-031 od vlastníků a za
ceny dle materiálu ZK-06-2009-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0457/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
budovu bez č. p./č. e. – občanská vybavenost stojící na pozemku par. č. 3010,
pozemky par. č. 3010 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 229 m 2, par.
č. 3007/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 412 m 2, par. č. 3011/2
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m 2, par. č. 3007/4 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 4 m 2 a par. č. 3011/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 246 m 2
v k. ú. a obci Jihlava, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0458/06/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0459/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0094/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 tak, že v materiálu ZK-02-2009-30, př. 1, se
řádek č. 2 nahrazuje materiálem ZK-06-2009-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0460/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ změnit usnesení 0270/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 tak, že materiál ZK-04-2009-33, př.
1, se nahrazuje materiálem ZK-06-2009-44, př. 1 ■ uzavřít smlouvy o budoucí
kupní smlouvě za cenu a v rozsahu dle materiálu ZK-06-2009-44, př. 2, s vlast-

číslo 12/2009

ZPRAVODAJ

níky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0461/06/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0462/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit Dodatek
č. 301 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, schválený usnesením č. 0027/01/2009/ZK ze dne 27. 1. 2009 ve znění
usnesení 0202/03/2009/ZK ze dne 12. 5. 2009, schvaluje Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2009-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0463/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu ZK-06-2009-47, př. 1, z vlastnictví
České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina ■ změnit usnesení 0268/04/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-04-2009-31, př. 1, se ruší řádky
s pořadovými čísly 5 a 6 – pozemek par. č. 1108, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m 2, katastrální území Nová Buková, LV 60000.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0464/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi ČR
– Zemědělskou vodohospodářskou správou, organizační složkou státu, se sídlem
Hlinky 131/60, Brno, IČ 00 02 04 51, na straně budoucího prodávajícího a krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na jejímž základě kraj Vysočina získá do svého vlastnictví část pozemku par.
č. 1504/6 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá, potřebného pro realizaci stavby Silnice II/344 Dolní Krupá.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0465/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Červená Řečice,
podle které po vydání správního rozhodnutí: ■ o vyřazení části silnice III/11235
od uzlového bodu 2314A033 (křižovatka silnic II/112 a III/11235) po uzlový bod
2314A120 (křižovatka silnic III/11235 a III/11239) ze silniční sítě kraj Vysočina
převede darem a město Červená Řečice převezme do svého vlastnictví pozemky
uvedené v materiálu ZK-06-2009-49, př. 1, v k. ú. a obci Červená Řečice a komunikaci na těchto pozemích postavenou včetně součástí a příslušenství v úseku
■ o zařazení místní komunikace od křižovatky se silnici III/12927 po hranici katastrálních území Popelištná–Svépravice do silniční sítě město Červená Řečice
bezúplatně převede a kraj Vysočina nabude darem do svého vlastnictví pozemky
uvedené v materiálu ZK-06-2009-49, př. 2, včetně komunikace na těchto pozemcích postavené v k. ú. Popelištná a obci Červená Řečice z vlastnictví města Červená Řečice do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0466/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina a ﬁrmou SATES ČECHY,
s. r. o., se sídlem Svatoanenská 87, 588 56 Telč, IČ 251 72 654, ve které se kraj
Vysočina zaváže po dokončení výstavby podélného parkoviště na základě geometrického plánu dodaného ﬁrmou SATES ČECHY, s. r. o., uzavřít kupní
smlouvu na převod části pozemku par. č. 7424/1 v k. ú. a obci Telč zastavěného
podélným parkovištěm z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ﬁrmy SATES
ČECHY, s. r. o., a to za cenu v místě a čase obvyklou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0467/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek
č. 2 smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi Vysočinou jako budoucím
prodávajícím a NIMIRU, spol. s r. o., se sídlem Havlíčkův Brod, Nádražní 128,
IČ 252 76 387, jako budoucím kupujícím dne 23. 8. 2007 pod číslem jednacím
KUJIP00GFWHA, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 29. 12. 2008, dle ma-
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teriálu ZK-06-2009-51, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0468/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt nemovitosti dle materiálu ZK-06-2009-52, př. 1, z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje
dodatek č. 15 Zřizovací listiny Školní statek Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu ZK-06-2009-52, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0469/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví
kraje Vysočina č. 2001Hk06/51 dle materiálu ZK-06-2009-53, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0470/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje že nemovitosti
dle materiálu ZK-06-2009-54, př. 1, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro činnost školy Vyšší
odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem se sídlem Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem, zařazené do sítě
předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytné a že
převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0471/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení 0124/02/
2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 tak, že materiál ZK-02-2007-38, př. 3, bude nahrazen
materiálem ZK-06-2009-55, př. 1, schvaluje převod ﬁnančních prostředků v celkové výši max. do 700 000 tis. 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.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0472/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem vyřazený úsek silnice I/34 v úseku od křižovatky se silnicí III/03410 po nové napojení na silnici I/34 ve směnu na Ústrašín v délce 1,098 km včetně všech součástí
a příslušenství z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví
kraje Vysočina s tím, že převedená nemovitost nebude užívána komerčně, bude
sloužit veřejně prospěšným účelům a v případě, že obdarovaný převede touto
smlouvou získaný majetek na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce do státního rozpočtu částku ve výši
100 % z ceny majetku zjištěné v době převodu, schvaluje dodatek č. 399 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2009-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
Usnesení 0473/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přípravu záměru
výstavby konferenčního centra kraje, ukládá radě kraje o průběhu přípravy záměru zastupitelstvo kraje průběžně informovat.
odpovědnost: OM, OE, ORR, termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 2, zdrželo se 5.
Usnesení 0474/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Memorandum o zajištění stabilního ﬁnancování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou dle materiálu ZK-06-2009-81, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0475/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod ﬁnančních prostředků ve výši max. 357,5 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na ﬁnancování projektu Nemocnice
Jihlava – Pavilon urgentní a intenzivní péče s tím, že ﬁnanční prostředky budou
uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OM, OZ, ORR, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0476/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve ﬁnančním
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objemu max. 19 986 496 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Kvalita 09 s tím, že ﬁnance budou uvolňovány postupně dle aktuální
potřeby projektu.
odpovědnost: GŘ, termín: 30.11. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0477/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0114/02/2009/ZK, ukládá Radě kraje Vysočina pokračovat v aktualizaci Program rozvoje kraje Vysočina dle harmonogramu obsaženém
v materiálu ZK-06-2009-59, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0478/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o partnerství s ﬁnanční spoluúčastí mezi krajem Vysočina a Vysokou školou
polytechnickou Jihlava, Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina a Statutárním městem Jihlava dle materiálu ZK-06-2009-60, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0479/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje provést rozpočtová opatření v rámci zvláštních účtů grantových schémat z důvodu vrácení ﬁnančních prostředků do státního rozpočtu ve výši: ■ 1 066 038 Kč na zvláštním
bankovním účtu (AÚ 236 63) určeném k realizaci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. Společného regionálního operačního programu ■ 7 261,20 Kč
na zvláštním bankovním účtu (AÚ 236 67) určeném k realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006 v rámci opatření
3.2. Společného regionálního operačního programu ■ 8 175 698,14 Kč na zvláštním bankovním účtu (AÚ 236 66) určeném k realizaci grantového schématu
Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů.
odpovědnost: EO, ORR, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0480/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-06-2009-62, př. 1, rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-06-2009-62,
př. 1, příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-06-2009-62, př. 1, na realizaci
akcí uvedených v materiálu ZK-06-2009-62, př. 1, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů
místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 03. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0481/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek
v kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2009-63, př. 2, pověřuje radu kraje schvalovat formální změny smluv o poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek
v rámci Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu
kulturních památek v kraji Vysočina.
odpovědnost: OKPP, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0482/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezipartnerskou dohodu k projektu ADD ME! dle materiálu ZK-06-2009-64. př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0483/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace
o průběhu 3. kola příjmu žádostí na realizaci Standardu ICT vybavení organizací
zřizovaných krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0484/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2009-66, př. 1 ■ schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 (ÚZ 00166)
spočívající ve snížení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 71 260 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 71 260 Kč z důvodu změny
rozpisu schválené dotace pro Ústav sociální péče Křižanov na realizaci Standardu ICT vybavení.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelka ÚSP Křižanov,
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termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0485/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci v úhrnné výši 7 801 545 Kč na realizaci Standardu ICT vybavení organizací
zřizovaných krajem Vysočina s adresným určením dle materiálu ZK-06-200982, př. 2, schvaluje v rámci kapitoly Informatika a § 3636 – Územní rozvoj rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) v úhrnné výši 5 472 600 Kč
a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ
00166) v úhrnné výši 2 328 950 Kč dle rozpisu dle materiálu ZK-06-2009-82, př.
2, s určením na realizaci Standardu ICT vybavení při současném snížení položky
6901 – Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 7 801 550 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací dle materiálu ZK-06-2009-82, př. 2, termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0486/06/2009/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, v celkové
výši 1 377 215 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2009-67, př. 1, a právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, v celkové
výši 2 347 827 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2009-67, př. 2 ■ rozpis účelových
prostředků rozvojového programu Hustota a Speciﬁka právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, v celkové výši
14 689 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2009-67, př. 3, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, v celkové výši
23 689 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2009-67, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0487/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
označených v materiálu ZK-06-2009-68, př. 1, kódy 1A, 5A, 6A, 6B, 7A, 7B,C,
9A, 9B.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 11. 2009 odeslat příslušnému správnímu
orgánu
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0488/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci Městu Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136, na doﬁnancování modernizace atletického stadionu ve výši 3 500 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2009-69, př.
4, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 3 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky Nespeciﬁkovaná rezerva, o částku 3 500 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS, termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0489/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava,
IČ 63438216, ve výši 20 000 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích
dle materiálu ZK-06-2009-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0490/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0406/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 takto:
■ v materiálu ZK-05-2009-93, př. 2, v části Smluvní strany ČEZ, a. s., nahradit
slovo Hrobská slovem Chaloupková ■ v materiálu ZK-05-2009-93, př. 2, v části Smluvní strany ČEZ, a. s., doplnit za slova osoba odpovědná jednat ve věcech
realizačních: slova Romana Květoňová, MBA, HR expert ■ v materiálu ZK-052009-93, př. 2, v Článku 10, odstavci 1, vypustit slova a účinnosti ■ v materiálu ZK-05-2009-93, př. 2, v Článku 10 doplnit nový odstavec 7, který zní: 7)
Smluvní partneři prohlašují, že s ohledem na časový harmonogram Projektu byla
spolupráce mezi smluvními partnery zahájena již před datem této smlouvy ■
v materiálu ZK-05-2009-93, př. 2, v Článku 10 doplnit nový odstavec 8, který
zní: 8) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech paré, kdy Kraj obdrží 1 paré, Škola obdrží 1 paré a ČEZ obdrží 2 Paré.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0491/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, dle materiálu ZK-06-2009-72, př. 2 ■ uzavřít smlouvu o převzetí školské
služby dle materiálu ZK-06-2009-72, př. 1 ■ uzavřít darovací smlouvu dle materiálu ZK-06-2009-72, př. 3 ■ uzavřít smlouvu o převzetí práv a závazků dle
materiálu ZK-06-2009-72, př. 4 ■ uzavřít darovací smlouvy dle materiálů ZK06-2009-72, př. 5, a ZK-06-2009-72, př. 6.
odpovědnost: OŠMS, EO, MO, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0492/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 4
Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-73, př. 1 ■ Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Ústavu sociální
péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2009-73,
př. 2, ukládá odboru sociálních věcí zajistit podání návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0493/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci Domovu pro seniory Pelhřimov, příspěvkové organizaci, IČ 751 36 295, ve výši 336 000 Kč na podporu zabezpečení služby
domova pro seniory dle materiálu ZK-06-2009-74, př. 1, schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy o částku 336 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespeciﬁkovaná rezerva, o částku 336 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0494/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 1 323 000 Kč pro poskytovatele
sociálních služeb (hospicové péče) dle materiálu ZK-06-2009-75, př. 1, schvaluje ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359
– Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 323 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky Nespeciﬁkovaná rezerva, o částku 1 323 000 Kč ■ vzorovou
smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-06-2009-75, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0495/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace v rámci 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 a 2 dle materiálů ZK-06-2009-76, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0496/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2009-77, př.
1, neschvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle
materiálu ZK-06-2009-77, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0497/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou
akci z rozpočtu kraje Vysočina s evidenčním číslem DVEA 04/02/2008 dle materiálu ZK-06-2009-78, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0498/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda obcím na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180
– Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II, dle materiálu ZK06-2009-79, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0499/06/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje podle § 37
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválení Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Plánu oblasti povodí Dyje, Plánu oblasti povodí Horní Vltavy a Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe
v částech, které zahrnují území kraje Vysočina, schvaluje Plán oblasti povodí
Dolní Vltavy, Plán oblasti povodí Dyje, Plán oblasti povodí Horní Vltavy a Plán
oblasti povodí Horního a středního Labe v částech, které zahrnují území kraje
Vysočina, ve znění materiálů ZK-06-2009-80, př. 2, ZK-06-2009-80, př. 3, ZK06-2009-80, př. 4, ZK-06-2009-80, př. 5.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Odbor informatiky

Základní informace o datových schránkách

Krajský odbor informatiky
zpracoval přehledný materiál s řadou informací vedoucí
ke zvládnutí základních povinností a práce s datovými schránkami. Tento materiál je volně
přístupný na www.kr-vysocina.cz > Informační technologie

> eGON a eGovernment > Datové
schránky
(ISDS)
> Základní informace o informačním systému datových schránek
(ISDS) a autorizované konverzi
pro obce.
Materiál je připraven ve formě
vhodné k tisku a je velice stručnou „kuchařkou“, resp. průvodcem problematikou datových
schránek. Najdete v něm odpo-

vědi na základní a nejčastější
otázky, upozornění na povinnosti plynoucí z existence datové schránky, celou řadu
praktických rad, a především
upozornění na odkazy, které
vám mohou ušetřit čas i peníze.
Pokud jde o orientaci v problematice datových schránek, mohou starostové obcí i správci
sítí obcí kontaktovat bezplatně
krajské kontatní centrum, kde
jsou krajští informatici schop-

ni problém analyzovat nebo pomoci jej řešit.
Bezplatná kontaktní linka: 800
809 809 nebo egon@kr-vysocina.cz.
■ Kamil Talavašek, odbor informatiky
telefon: 564 602 325, e-mail:
talavasek.k@kr-vysocina.cz

