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Projekt Vysočina 21 – Udržitelné vzdělávání
dětí a mládeže
V sérii článků o principech
trvale udržitelného rozvoje ve Zdravém kraji Vysočina
se nyní zaměříme na udržitelné vzdělávání dětí a mládeže.
Abychom si tuto formu vzdělávání mohli vysvětlit na praktických příkladech, vyjdeme ze
tří základních pilířů udržitelného rozvoje – ekonomického,
environmentálního a sociálního. Skutečné předávání znalostí v těchto oblastech se týká jak
výuky školních předmětů, tak
i mimoškolních aktivit dětí.
V rámci školy se ekonomické a ﬁnanční znalosti promítají
například do toho, že jsou děti
seznamovány s tím, jak šetrně
zacházet se školními pomůckami, které mohou být vyrobené z recyklovaných materiálů,
nebo jak rozumně využívat kapesné, jež dostávají od rodičů. V některých školách si děti
adoptovaly na dálku dítě z rozvojové země, které kvůli tamní
chudobě nemohlo školu navštěvovat a platit. Problematiku
životního prostředí lze procvičovat jak na hodinách přírodopisu a fyziky, tak i výtvarné
výchovy. Děti by měly vědět,

jak důležitá je ochrana životního prostředí, v němž žijeme,
a proč bychom si ho neměli ničit používáním zdraví škodlivých látek, netříděním odpadu
nebo výfukovými plyny z aut.
V rámci mezilidských vztahů
lze například v hodinách občanské nauky řešit otázky snášenlivosti různých etnik či například
toleranci k osobám, které mají
jiné vyznání nebo nějaký druh
postižení.
Udržitelné vzdělávání lze podporovat nejen formou školního
vzdělávání, ale také různými
mimoškolními projekty. Často
slýcháme otázku, že je to sice
dobré, ale že na to škola nemá
peníze. Zdravý kraj Vysočina poskytuje prostřednictvím
zásad zastupitelstva ﬁnanční
příspěvky na projekty školám
zařazených v síti Škol podporujících zdraví a obcím realizujícím místní Agendu 21.
Sám kraj realizuje za podpory Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí
projekt Vysočina 21, jenž je zaměřen na propagaci udržitelného rozvoje místní Agendy 21.
Mezi aktivity určené pro děti

a mládež patří Soutěž o Nejlepší slogan, vtip a rekord s tematikou udržitelného rozvoje, které
se zúčastnilo třicet dětí z kraje
Vysočina. Akce Čistá Vysočina,
kterou každoročně pořádáme
k připomenutí Mezinárodního
dne Země, zapojuje děti do sbírání odpadků kolem silnic. Kraj
pro děti také připravuje zábavný program s touto tematikou
na Bambiriádě, což je každoroční přehlídka organizací a aktivit zaměřených na volný čas
dětí a mládeže v Den dětí.
Ačkoliv se může zdát vysvětlení pojmu udržitelné vzdělávání
dětí a mládeže na uvedených příkladech jasné, je obtížné dětem
neustále vysvětlovat, jak se udržitelný rozvoj promítá do jejich
každodenního života a naučit
je, aby tyto informace nejenom
vnímaly, ale také uměly předávat ve svém nejbližším okolí.
Ale každá obtíž v sobě skrývá
výzvu pro její překonání.
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■ Marta Vencovská, Petr Holý
a Zuzana Krpálková, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 562, e-mail:
krpalkova.z@kr-vysocina.cz

Opravte si svoji školku s pomocí Fondu Vysočiny
S velkým zájmem obcí se v roce 2009 setkal nový grantový program Fondu Vysočiny
Naše školka zaměřený na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče.
Zájem o opravy, modernizaci a dovybavení budov školek
odpovídajícím hygienickým
a stravovacím zázemím projevilo 95 obcí s požadavkem
za více než 13 mil. korun.
K pokrytí této oblasti podpory i v letošním roce vyhlásilo
Zastupitelstvo kraje Vysočina
na svém zasedání dne 2. února
grantový program Fondu Vysočiny Naše školka 2010 s ﬁnanční alokací 5 mil. Kč,
určený pro obce do 2 000 obyvatel. Pravidla tohoto programu doznala jen několika

změn, maximální poskytovaná dotace byla snížena
na 150 tis. Kč a hodnoticí kritéria žádostí byla upravena
tak, aby zvýhodňovala žadatele, kteří neobdrželi podporu svého projektu v loňském
roce, a dále ta jejich předškolní zařízení, jež pečují o děti
s handicapem. Konečný termín pro příjem žádostí byl
stanoven na 12. března 2010
a žádosti je samozřejmě možno podat i prostřednictvím
datové schránky.

Žadatele dále upozorňujeme,
že pokud je stravovací zařízení dotčené projektem součástí
společného objektu mateřské
a základní školy, musí počet
obsluhovaných dětí předškolního věku převyšovat počet
obsluhovaných dětí školního věku. Mnoho projektů poptávaných v roce 2009 také
obsahovalo neuznatelné náklady, prosíme proto žadatele,
aby věnovali zvýšenou pozornost podmínkám zveřejněným
ve Výzvě k předkládání projektů zveřejněné na stránkách
Fondu Vysočiny.
■ Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
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reg. č.: MK ČR E 14053
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Pět nových grantových programů z Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém
zasedání dne 2. 2. 2010 vyhlásilo pět
nových grantových programů z Fondu
Vysočiny zaměřených na modernizace sociálních zařízení, kuchyní, výdejen
stravy a jídelen v budovách mateřských škol, na zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů, na podporu budování sportovišť, na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit a na obnovu nepamátkových
objektů na území památkových rezervací a zón. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Naše školka 2010 – 5 000 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče (odbor regionálního
rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.
cz)
Uzávěrka: 12. 3. 2010
Rozvoj podnikatelů 2010 – 10 000 000 Kč – program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně
rozšíření podnikatelských prostor a na inovace v podnicích
(odbor regionálního rozvoje, Olga Wiesnerová, tel.: 564 602 534,
wiesnerova.o@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 3. 2010

Volný čas 2010 – 2 000 000 Kč – program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit (odbor školství, mládeže a sportu,
PhDr. Věra Trávníková, tel.: 564 602 942, travnikova.v@kr-vysocina.cz; Mgr. Alena Mikulíková, tel.: 564 602 939; mikulikova.
a@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 5. 3. 2010
Sportoviště 2010 – 2 000 000 Kč – program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území
kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Vilibald
Prokop, tel.: 564 602 940, prokop.v@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr
Horký, tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 5. 3. 2010
Památkově chráněná území 2010 – 1 500 000 Kč – program
na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón (odbor kultury a památkové péče,
Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@krvysocina.cz)
Uzávěrka: 10. 3. 2010
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým
programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových
stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.
fondvysociny.cz.

Počítačová kriminalita – nebezpečí i pro obce a organizace
zřizované krajem Vysočina
Rychlý rozvoj elektronické komunikace přináší řadu výhod,
ale má i negativní dopad
na uživatele zejména počítačů
a mobilních telefonů. Prostředky elektronické komunikace
jsou zneužívány kromě jiného
i k páchání majetkové a hospodářské trestné činnosti. Podle
výzkumů například počítačová kriminalita roste ročně až
čtyřnásobně a objem obchodu
týkajícího se počítačové kriminality celosvětově již převyšuje
objem obchodu s drogami.
Nebezpečí hrozí i obcím a organizacím kraje a spočívá zejména v úniku dat, zneužití

bankovního styku, zneužití telekomunikací ad.
Kraj Vysočina ustanovil mezioborovou pracovní skupinu,
která se zabývá problematikou
elektronické bezpečnosti. Jejím úkolem je navrhovat taková
opatření, která by měla zejména mladé lidi, širokou veřejnost,
drobné a střední podnikatele,
ale i obce a krajem zřizované
organizace upozorňovat na nebezpečí, jež jim hrozí, jak mu
čelit, kam se obrátit se žádostí
o pomoc apod.
Obce a organizace zaměstnávající odborníky si jistě s tímto problémem v rámci svých

možností poradí. Starostům
obcí a organizacím, které tyto
odborníky nemají a nemají ani
odpovídající odborné znalosti,
doporučujeme zejména:
využívání výhradně legálního a aktuálního softwaru a dat
pravidelnou kontrolu výpočetní techniky odborníkem
kvalitní a bezpečné připojení k internetu
aktuální zabezpečovací software (antivir, antispyware, antispam)
maximální ochranu přístupových údajů a prostředků
(hesel, pinů, karet, USB klíčů…)

obezřetnost při používání
mobilních zařízení (telefonů,
notebooků)
V případě dotazů, námětů nebo
zkušeností s problematikou
bezpečnosti v oblasti elektronické komunikace se obracejte
na adresu ebezpecnost@kr-vysocina.cz
■ Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail:
pokorny.josef@kr-vysocina.cz
■ Petr Pavlinec, odbor informatiky
telefon: 564 602 114, e-mail:
pavlinec.p@kr-vysocina.cz

Krajské intervenční centrum zahajuje činnost v Havlíčkově Brodě

1. února 2010 zahajuje Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina
a Intervenční centrum pro
osoby ohrožené domácím
násilím kraje Vysočina činnost detašovaného pracoviště
v Havlíčkově Brodě na adrese Dobrovského, č. p. 2915,
v 1. poschodí budovy. Služby
Intervenčního centra odbor-

níci nabízejí každé pondělí
od 11.00 do 13.00 hodin a od
14.00 do 18.00 hodin. Konzultace lze provádět pouze
po předchozí telefonické dohodě.
Telefonní číslo konzultanta
manželské a rodinné poradny
je +420 734 354 085. Objednávat se na uvedeném čísle je
možné od pondělí do čtvrtka

mezi 16.00 a 19.00 hod., v pátek mezi 13.00 a 16.00 hod.
Telefonní číslo konzultanta intervenčního centra pro osoby
ohrožené domácím násilím:
+420 606 520 546. Objednávat
se na uvedeném čísle je možné každý pracovní den vždy od
8.00 do 17.00 hod.
Dveře konzultační místnosti Psychocentra – manželské

a rodinné poradny a Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím budou
zřetelně označeny cedulemi
s názvy služby.

■ Jana Lálová, zástupkyně
ředitelky Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje
Vysočina

číslo 2/2010

strana 3

ZPRAVODAJ

Návrh účtování fondů ÚSC
Dnem 1. ledna 2010 vstoupila
v platnost nová vyhláška MF
ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky. Vyhláška se vztahuje mimo jiné také na obce DSO
a příspěvkové organizace zřizované ÚSC.
Novelou zákona o účetnictví
a výše uvedenou vyhláškou byla
zahájena reforma účetnictví, tzv.
„účetnictví státu“. Touto reformou se mění používané účetní
metody, směrná účtová osnova,
použití podrozvahových účtů,
výkaznictví a postupy účtování,
které budou obsaženy v českých
účetních standardech. Standar-

dy stanovují zejména bližší popis
účetních metod a postupů účtování. Obce, DSO a PO postupují
podle standardů vždy.
K 1. lednu 2010 vydalo Ministerstvo ﬁnancí ve Finančním
zpravodaji č. 7/2009 čtyři České účetní standardy č. 701–704
platné pro rok 2010. Jsou to:
ČÚS č. 701 – Účty a zásady
účtování na účtech
ČÚS č. 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih, součástí je vzor převodového můstku
k 1. lednu 2010
ČÚS č. 703 – Transfery
ČÚS č. 704 – Fondy účetní jednotky
Cílem ČÚS č. 704 – Fondy
účetní jednotky je stanovit základní postupy účtování o fon-

dech účetní jednotky za účelem
docílení souladu při používání
účetních metod účetními jednotkami. Obce účtují o tvorbě
a použití fondů na syntetickém
účtu č. 419 – Ostatní fondy, číslo položky rozvahy C.II.6.
K ostatním fondům uvádí
ČÚS č. 704 pouze tento odstavec: „Účetní jednotky, kterým
jiný právní předpis stanovuje povinnost či možnost tvořit a používat i jiné fondy než
vyjmenované v bodech 4 až 7,
použijí pro účtování o tvorbě
a použití (čerpání) těchto fondů přiměřeně postupy účtování
uvedené v příslušných bodech
4 až 7.“ Tyto body se týkají postupů OSS a příspěvkových organizací.

Ekonomický odbor kraje Vysočina na základě tohoto standardu vypracoval doporučený
postup účtování fondů pro obce.
Tento dokument je uveřejněn
na www.kr-vysocina.cz > Krajský úřad > Dokumenty odborů
krajského úřadu > Odbor ekonomický > Reforma účetnictví
> Doporučená metodika pro
obce a DSO (2).
Na výše uvedené adrese budou
uveřejňovány i další doporučené postupy účtování a účetních
metod.
Více informací vám poskytne
■ Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 239, e-mail:
sulakova.e@kr-vysocina.cz

Na Vysočině počet obyvatel do roku 2065 zřejmě klesne
tel proti 14,5 % v roce 2009. Téměř dvojnásobně se ke stejnému datu
zvýší počet lidí ve věku nad 65 let, neboť budou tvořit více než třetinu z odhadovaného celkového počtu obyvatel kraje Vysočina. Podíl
obyvatel v produktivním věku se sníží ze 70,3 % na 52,2 %.

Dle aktuálně zveřejněné projekce obyvatelstva ČSÚ, která vypovídá o hypotetickém vývoji počtu obyvatel a věkovém složení daného
kraje a která vychází z předpokladu pokračování dosavadního trendu přirozené reprodukce (plodnost, úmrtnost), by se měl počet obyvatel ve všech krajích do konce roku 2065 snížit, a to o 13–23 %.
Úbytek obyvatel v kraji Vysočina o 13,8 % bude po kraji Libereckém
v mezikrajském srovnání druhý nejnižší. Zpracovaná projekce obyvatelstva za kraje a oblasti byla vypočtena bez promítnutí migrace,
u které je její vývoj v současnosti téměř nepředvídatelný.

Na základě vývoje populace pouze přirozeným pohybem se bude
index stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí do 15 let)
ve všech krajích prudce zvyšovat. V horizontu projekce by se index
stáří mohl v jednotlivých krajích pohybovat v rozmezí 245–354 seniorů na 100 dětí, přičemž nejnižší by byl v kraji Ústeckém a nejvyšší v Hlavním městě Praze, na Vysočině by mohl dosáhnou hodnoty
274 seniorů na 100 dětí. K 1. 1. 2009 tento ukazatel představoval 104
seniorů na 100 dětí.

Na výsledcích projekce jsou znepokojující zejména změny v podílech
obyvatelstva podle věkové struktury. K 1. 1. 2066 by měl být v kraji
Vysočina podíl dětí mladších 15 let 12,8 % z celkového počtu obyvaProjekce obyvatelstva v kraji Vysočina ( k 1. 1.)
V tom ve věku (%)
Rok

Počet obyvatel

0–14

15–64

Index (2009 = 100)
65 +

Úhrn
obyvatel

Obyvatelstvo ve věku
0–14

15–64

65 +

2009

515 411

14,5

70,3

15,2

100,0

100,0

100,0

100,0

2020

518 832

15,5

64,4

20,1

100,7

107,0

92,3

133,4

2030

513 002

14,2

61,8

24,0

99,5

97,1

87,5

157,5

2040

498 020

12,8

59,0

28,2

96,6

85,1

81,1

179,4

2050

481 065

13,5

53,6

32,9

93,3

86,8

71,2

202,3

2066

444 406

12,8

52,2

35,0

86,2

76,0

64,0

198,9

Zdroj dat: Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065, ČSÚ Praha, 2010
■ Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz
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Setkání s nestáními neziskovými organizacemi
v obcích s rozšířenou působností
Kraj Vysočina ve spolupráci
s KOUS Vysočina, o. s., a pracovníky regionálního rozvoje
obcí s rozšířenou působností
pořádá setkání s nestátními neziskovými organizacemi (dále
jen „NNO“) ze spádových území těchto obcí.
Dosud proběhlo pět setkání,
a to v Bystřici nad Pernštejnem, Třebíči, Světlé nad Sázavou, Humpolci a Pelhřimově.
Nejvíce neziskovek přišlo na
setkání v Třebíči, kde má kraj
i nejvíce kontaktů na NNO.
Nejméně zájemců bylo ve Světlé nad Sázavou, kam tyto činnosti z krajské úrovně ještě
moc nepronikly.

Pravidelným programem setkání bývá představení projektu Vysočina 21, ze kterého jsou
setkání podpořena. Kraj také
informuje o Zásadách zastupitelstva kraje na ﬁnancování aktivit místní Agendy 21, kde bývají
neziskové organizace často realizátory aktivit. Větší zájem
však bývá o druhou část setkání, kde přítomní zástupci neziskovek diskutují o tom, co se jim
v daném ORP nejvíce líbí, a co
by naopak chtěli změnit.
Nejvíce NNO trápí nedostatečné vnímání neziskového sektoru jako celku veřejností: chybí
jim komunitní plánování a nelíbí
se jim snižující se podpora akti-

vit v oblasti volného času. Také
nesouhlasí s prosazováním investičních projektů na úkor těch,
jež rozvíjí lidské zdroje. Dále
chybí spolupráce mezi jednotlivými NNO na místní úrovni
a přehled aktivit, které realizují.
Chybí jim poradenství a pomoc
při zpracování projektů, prostředky na doﬁnancování projektů, systém umožňující nabídku
a poptávku práce dobrovolníků.
Chybí také dlouhodobá podpora
kultury (podle nich jsou podporovány spíše jednorázové akce).
NNO také vadí nejednotnost dotačních systémů.
Setkání ve zbývajících obcích se připravují. V Havlíč-

kově Brodě setkání proběhne
10. 2. 2010 a v Chotěboři a Jihlavě v březnu.
Kraj kromě předávání informací neziskovým organizacím
takto podporuje místní Agendu
21 jako metodu kvalitní veřejné
správy, která do rozhodování
zapojuje občany a jejich sdružení. Více informací o setkáních najdete na stránce www.
kous.cz a o místní Agendě 21
na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
■ Holý Petr, Marta Vencovská a Zuzana Krpálková, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 562, e-mail:
krpalkova.z@kr-vysocina.cz

Tento projekt je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

Regulační poplatky: Kraj bude na poplatky dál poskytovat dary
Kraj Vysočina od 1. února
2010 umožňuje pacientům
zdravotnických zařízení žádat o dar za uhrazené regulační poplatky. Lidé mohou
o peníze ve výši uhrazených
regulačních poplatků žádat
prostřednictvím
následné
písemné darovací smlouvy.
Kraj Vysočina má za tímto
účelem v rozpočtu připraveno 55,5 mil. korun.
Důvodem této administrativní změny je platná evropská
legislativa. Ta kraji nedovoluje poskytnout jednotlivým nemocnicím další prostředky
podpory k řešení darů za poplatky jako dosud. Úředně stanovený limit by některá krajská
zařízení překročila již v únoru
letošního roku. „Lidé mohou
peníze za poplatky dostávat
dál. Od 1. února je řešením
uzavírání individuálních darovacích smluv s krajem Vysočina,“ vysvětlil hejtman kraje

Vysočina Jiří Běhounek. Kraj
Vysočina připravuje k tomuto postupu informační kampaň
na svých webových stránkách,
na webových stránkách nemocnic a v krajských novinách
Kraj Vysočina.
„Od února pacient regulační
poplatek zaplatí, pokud bude
mít zájem o dar – nechá si vystavit účetní doklad, ten připojí
k vyplněné darovací smlouvě,
kterou odevzdá nebo odešle
na krajský úřad. My mu je po
schválení Radou kraje Vysočina proplatíme způsobem,
který si zvolí – na bankovní
účet nebo složenkou,“ doplnil
hejtman Jiří Běhounek.
Postup v případě zájmu o dar:
1) Po ošetření (hospitalizaci)
si vyžádejte doklad o uhrazeném regulačním poplatku
2) Do předtištěného návrhu
Darovací smlouvy doplňte své
kontaktní údaje a další uvede-

né informace (zejména zvolený způsob proplacení daru)
3) k doplněnému návrhu Darovací smlouvy připojte originály dokladů o úhradě
regulačního poplatku
4) smlouvu odešlete nebo
odevzdejte na předepsané adrese (nejlépe v obálce označené „POPLATKY“)
Podpisem Darovací smlouvy
žadatel stvrzuje správnost uvedených i doplněných údajů.
Žádost o dar bude Rada kraje
Vysočina schvalovat hromadně
každé čtvrtletí. V případě nejasností může veřejnost využít
speciální mailovou adresu poplatky@kr-vysocina.cz, v prvních týdnech zavedení systému
darů bude funkční v úředních
hodinách také informační telefonní číslo 800 809 809. Návrh
darovací smlouvy bude v únoru k dispozici ve všech krajských nemocnicích, na recepci
sídla kraje Vysočina v Jihlavě

a v elektronické podobě také
na www.kr-vysocina.cz, www.
zdravi-vysociny.cz a na webových stránkách všech krajských
nemocnic (Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocmice Nové Město na
Moravě, Nemocnice Pelhřimov
a Nemocnice Třebíč).
Součástí tohoto čísla krajského Zpravodaje je také na zcela
poslední straně letáček, který
lze jednoduše oddělit a vyvěsit
na veřejně přístupném místě.
Pokud je tedy ve vašich silách
takto zprostředkovat občanům
ve svých obcích informaci, pomůžete tak dále šířit informaci
o způsobu možnosti žádat kraje Vysočina o dar ve výši uhrazených regulačních poplatků.
■ Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Jak se žije Zdravým školám na Vysočině
O tom, jak žijí Zdravé školy na Vysočině, jste se mohli
na vlastní oči přesvědčit první únorový den v prostorách
Krajského úřadu Zdravého kraje Vysočina. Seminář byl určen
zejména učitelům základních
a mateřských škol, kteří mají
program ve své kompetenci, ale
přišli také další zájemci o tuto
problematiku.
Seminář byl rozdělen na dva
bloky. V dopolední části byly
účastníkům představeny prezentace popisující program Škola podporující zdraví, projekt
Zdravý kraj Vysočina, programy prevence v kraji Vysoči-

na a Environmentální výchovy
a vzdělávání v kraji Vysočina.
Po úvodních prezentacích dostali slovo jednotliví zástupci
škol z kraje Vysočina, jež jsou
v programu Škola podporující
zdraví již zařazeny. Přítomní
zájemci o zavedení programu
Zdravé školy tak měli možnost
seznámit se s konkrétními činnostmi, které tyto školy dělají
pro své žáky.
Odpolední část semináře ožila
tvůrčí prací tří dílen, z nichž
každá se věnovala určité problematice. V dílně Etická
výchova do škol si účastníci vyzkoušeli metody výcho-

vy, které vedou k mravnímu,
osobnostnímu a prosociálnímu
rozvoji žáka i celé třídy. Dílna
Jak vést mateřské školy k podpoře zdraví nabízela pohled na
zdravý životní styl, jejž zažije dítě, které rodiče umístí do
Zdravé mateřské školy. Konkrétně se jednalo o vzájemné působení pohybu, výživy,
vnitřní pohody a příjemného
prostředí v programu Zdravá abeceda. Poslední dílna
Prevence nemocí pohybového ústrojí ukázala přítomným,
jak vést děti zábavnou formou
ke správnému sezení ve školních lavicích, jak předcházet

nemocím pohybového ústrojí u dětí a jak vybírat do škol
správný nábytek.
Celý den proběhl pod vedením
odborníků a úředníků Krajského úřadu kraje Vysočina zabývajících se zdravím dětí. O tom,
že o seminář byl mezi školami
velký zájem, svědčí i to, že se
ho zúčastnilo přes sto zájemců.
■ Marta Vencovská, Petr
Holý a Zuzana Krpálková,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 562, e-mail:
krpalkova.z@kr-vysocina.cz

Ovoce do škol
Projekt Ovoce do škol je vymezený nařízením Rady (ES)
č. 13/2009 a nařízením Komise (ES) č. 288/2009. Na základě těchto předpisů připravilo
Ministerstvo zemědělství za
podpory Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství nařízení vlády o stanovení
některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce
a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem
ve vzdělávacích zařízeních.
Samotná realizace projektu
však plně spadá do kompetence Ministerstva zemědělství
ČR a Státního zemědělského
intervenčního fondu (dále jen

„SZIF“). Projekt se vztahuje
na žáky prvních až pátých ročníků základních škol, které se
do projektu přihlásí prostřednictvím žadatele schváleného SZIF. Seznam schválených
žadatelů bude průběžně aktualizován na internetových
stránkách fondu stejně jako
formulář určený pro přihlášení
školy žadateli. Školy se do projektu přihlásí tím, že uzavřou
smlouvu s jedním ze schválených dodavatelů – žadatelů
o podporu. Zavedení projektu do praxe se předpokládá
již v první polovině letošního roku. Dodávané produkty
dostanou děti z cílové skupi-

ny zdarma. Jedná se o čerstvé
ovoce a zeleninu, popřípadě
o balené čerstvé ovoce a zeleninu, pokud bude bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli
a sladidel, a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud
neobsahují výše uvedené přísady a neobsahují konzervanty. Četnost dodávek bude
záviset na celkovém počtu přihlášených dětí, avšak v minimální frekvenci 1x měsíčně.
Pokud škola nebude se žadatelem spokojena nebo se z jiného
důvodu rozhodne spolupráci
s ním ukončit, může tak učinit s platností od dalšího školního roku. K zajištění úspěšné

realizace programu budou přijata doprovodná opatření, která proběhnou v přihlášených
školách a podpoří efektivitu
projektu a svou povahou povedou ke změnám stravovacích
návyků, ke zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny u dětí
a následně ke snižování dětské
obezity. Návrh doprovodných
opatření bude zveřejněn na
webových stránkách MŠMT
ČR a rozeslán elektronicky do
všech základních škol.
■ Olga Johanidesová, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 955, e-mail:
johanidesova.o@kr-vysocina.cz

Investice do rozvoje vzdělávání
Kraj Vysočina připravuje vyhlašuje třetí výzvy předkladatelům
grantových projektů k předkládání projektových žádostí o ﬁnanční podporu v rámci prioritní osy 1 – Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V jednotlivých oblastech
podpory budou vyhlášeny tyto částky:
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, částka pro tuto výzvu:
34 461 209,62 Kč
1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, částka pro tuto výzvu:
29 666 574,61 Kč
1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, částka pro tuto výzvu: 38 627 780,94 Kč

Předpokládané termíny jsou:
Datum vyhlášení výzev: 24. února 2010
Datum zahájení příjmu žádostí: 12. dubna 2010
Datum ukončení příjmu žádostí, ukončení výzev: 23. dubna 2010
do 13.00 hod.
Úplný text výzvy, formuláře povinných příloh žádosti, Příručka pro
žadatele a ostatní dokumenty budou ke stažení na www.vysocina-ﬁnance.cz nebo na www.msmt.cz. Konzultace projektových záměrů je
možná prostřednictvím e-mailu opvk@kr-vysocina.cz či osobně po telefonické domluvě s kontaktními osobami z oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina.
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Problematika odpadového hospodářství – projekty kraje se společnostmi
ASEKOL, s. r. o., EKO-KOM, a. s., a ELEKTROWIN, a. s., pro rok 2010
Kraj Vysočina uzavře s autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a. s., a provozovateli kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení
a elektroodpadu společnostmi
ASEKOL, s. r. o., a ELEKTROWIN, a. s., dohody o spolupráci
na projektech Intenziﬁkace
odděleného sběru a zajištění
využití komunálních odpadů
včetně jejich obalové složky,
Rozvoj sběru použitých elektrozařízení a Intenziﬁkace
zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elek-

troodpadu v kraji Vysočina.
S celkovými náklady ve výši
12,3 mil.Kč (kraj Vysočina
1,4 mil. Kč, Ekokom 5,235 mil.
Kč, Asekol 3 mil. Kč, Elektrowin 2,67 mil. Kč) proběhne v letošním roce řada aktivit.
Uskuteční se soutěž obcí My
třídíme nejlépe s novými kritérii hodnocení hlavní a vedlejší soutěže, ale stejnou ﬁnanční
odměnou pro vítěze. Krajská
komunikační kampaň, zaměřená na informování a ovlivňování cílových skupin veřejnosti
s cílem zlepšit kvalitu a množ-

ství všech využitelných složek
komunálního odpadu a na podporu zpětného odběru elektrozařízení, bude opět v režii
Agentury Dobrý den. Vybraným obcím formou smlouvy
o bezplatné výpůjčce pronajme
společnost Ekokom nádoby
na tříděné odpady. Společnosti Elektrowin a Asekol vybaví některé ze sběrných dvorů
přístřešky a kontejnery na sesbíraná elektrozařízení. Akce
Věnuj mobil vyzve prostřednictvím krajského periodika
k recyklaci starých telefonů.

Pro zástupce samospráv obcí
a pracovníky v odpadovém
hospodářství obcí bude zorganizováno tradiční školení Komunální odpady v praxi. Kraj
Vysočina uspořádá v listopadu v prostorách krajského úřadu měsíční tematickou výstavu
zaměřenou na předcházení
vzniku odpadů a zpětný odběr
elektrozařízení.
■ Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Sčítání zvěře v kraji Vysočina v roce 2010
Podle ustanovení § 36 odst. 1
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále „zákon o myslivosti“), je uživatel honitby
povinen každoročně provést
v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti
(§ 59 odst. 2 písm. c) zákona
o myslivosti – krajský úřad)
sčítání zvěře v honitbě a do 5
dnů výsledek písemně oznámit příslušnému orgánu státní
správy myslivosti (§ 60 zákona o myslivosti – obecní úřady
obcí s rozšířenou působnos-

tí). Držitel honitby a držitelé
sousedních honiteb mají právo účastnit se svým zástupcem
sčítání a vyjádřit se orgánu
státní správy myslivosti (obci
s rozšířenou působností) k jeho výsledkům. Pokud některý
držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného
sčítání a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti
(obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností) nejpozději
do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, nařídí tento orgán
státní správy myslivosti nové

konečné sčítání. Pro rok 2010
určil Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství, po
dohodě s orgánem ochrany přírody a ve spolupráci se zástupci uživatelů honiteb, termíny
sčítání zvěře na dny 13. 2. 2010
a 6. 3. 2010. Důvodem sčítání
zvěře v honitbách je každoroční povinnost uživatele honitby
vypracovat na základě objektivně zjištěných podkladů plány mysliveckého hospodaření.
Ty vychází z posouzení celkového stavu ekosystému, vý-

sledků porovnání kontrolních
a srovnávacích ploch, dále pak
z výše škod na zemědělských
a lesních porostech způsobených v uplynulém období, ze
stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře, poměru
pohlaví a koeﬁcientů očekávané produkce, a především z výsledků sčítání zvěře.
■ Petr Bureš, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 204, e-mail:
bures.p@kr-vysocina.cz

12. ročník soutěže Zlatý erb
Sdružení Zlatý erb zahájilo
v pondělí 11. 1. 2010 dvanáctý
ročník této soutěže o nejlepší
webové stránky a elektronické
služby měst a obcí České republiky. Soutěží se ve třech tradičních kategoriích – Nejlepší
webové stránky města, Nejlepší webové stránky obce (včetně
městysů) a Nejlepší elektronická služba. Účast v soutěži přispívá významnou měrou
k propagaci obce, účastníci soutěže získávají každým rokem
podněty pro další vylepšení
svých stránek, zvyšuje se míra
návštěvnosti webů. Zástupci

kraje Vysočina se také pravidelně umísťují na předních pozicích v rámci celostátního kola.
Kraj Vysočina přišel proti
ostatním krajům s několika novinkami:
souběžně probíhá soutěž
Mladý web Vysočiny (www.
mlady-web.cz), letos rozšířená o kategorii Elektronická
pohlednice Vysočiny, tato
nová kategorie je zaměřena na
propagaci obcí a měst kraje,
hlavním partnerem je agentura Vysočina Tourism
pokračujeme i se zvláštní kategorií pro zřizované

organizace kraje Vysočina,
které se mohly přihlašovat
také prostřednictvím webového formuláře, kuriozitou tohoto ročníku bude vyhlášení
novinářské ceny o nejlepší
web příspěvkové organizace
kraje
letošní absolutní novinkou
je nová kategorie určená pro
dobrovolné hasičské sbory,
kategorii zaštiťuje předseda
Bezpečnostní komise kraje.
Slavnostní ceremoniál spojený s vyhlášením výsledků
proběhne 15. března 2010 na
Krajském úřadě kraje Vyso-

čina – pro vítěze všech kategorií budou opět připraveny
hodnotné věcné ceny. O výsledcích soutěže budete informování v příštím čísle
Zpravodaje. Celostátní ﬁnále soutěže proběhne tradičně
na konferenci ISSS (https://
www.isss.cz/).
Těšíme se na vaši účast!
■ Petr Pavlinec, odbor informatiky
telefon: 564 602 114, e-mail:
pavlinec.p@kr-vysocina.cz
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Výše poskytnutých náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy v roce 2009
V roce 2009 poskytl Krajský
úřad kraje Vysočina podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými
živočichy (dále jen zákon o náhradách škod), náhradu škody
celkem 73 žadatelům v částce 2 875 811,50 Kč. Z toho
náhrada škody způsobená kormoránem velkým byla poskytnuta 10 poškozeným subjektům
v částce 1 454 276,50 Kč, náhrada škody způsobená vydrou
říční byla poskytnuta 63 poškozeným v částce 1 421 535 Kč.
Nejsou zde uvedeny další
2 subjekty (obec, sbor dobro-

volných hasičů), kterým byla
vyplacena náhrada škody způsobená vydrou říční, ale které
mají odlišný způsob ﬁnancování od ostatních (na níže uvedené adrese jsou již v celkovém
přehledu uvedeny). Náhrada
škody nebyla dále poskytnuta
5 žadatelům, u třech z důvodu pochybností o vzniku a výši
škody (nesrovnalosti v informacích o rybí obsádce, neprůkazné pobytové znaky vydry),
dva žadatelé nedoplnili žádost
v zákonem stanovené lhůtě.
Porovnáme-li I. a II. pol. 2009,
zjistíme, že stejně jako v předchozích letech došlo ve II. pol.

k poklesu počtu žádostí i celkové výše škody. Je to způsobeno
především skutečností, že vyšší škody jsou u vyder a zvláště
pak u kormoránů v zimním období. U škod způsobených kormorány, které výrazně ovlivňují
celkovou půlroční výši škody,
jsou navíc žádosti z podzimního období vyřizovány až v následném pololetí.
Porovnáme-li jednotlivé roky, je
možné konstatovat, že od roku
2006 je výše celkových vyplácených škod ustálená a vykazuje již jen velmi malé rozdíly.
Bližší informace k počtu všech
vyplácených náhrad škod způ-

sobených na rybách vydrou
říční a kormoránem velkým
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2009
a dále postup při vyřizování žádosti o náhradu škody jsou k dispozici na adrese
http://dwh2.kr-vysocina.cz/
Repor tser ver?%2f DOTACNITITULY%2fSS_vydry&rs:
Command=Render a www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.
asp?id_org= 450008&id_ktg=301337&p1=34182
■ Martina Kratochvílová,
odbor životního prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Daň z přidané hodnoty
V částce 155/2009 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2009 byl pod
č. 489 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon zpřesňuje pravidla pro stanovení základu daně ve zvláštních případech, určení místa plnění, vrácení daně a pro souhrnné hlášení.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010.
Posuzování vlivů na životní prostředí
V částce 139/2009 Sbírky zákonů vydané dne 11. 12. 2009 byl
pod č. 436 publikován zákon, jímž se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon umožňuje soudně napadnout rozhodnutí, jehož podkladem
bylo stanovisko EIA.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Finanční limity pro veřejné zakázky
V částce 152/2009 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2009 bylo
pod č. 474 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení ﬁnančních limitů pro účely
zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného
Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro něž platí zvláštní
ﬁnanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č.
78/2008 Sb., kterým se stanovují ﬁnanční limity pro účely koncesního zákona.

Nařízení vlády nově stanoví ﬁnanční limity pro veřejné zakázky
a koncesní řízení.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010.
Oceňovací vyhláška
V částce 146/2009 Sbírky zákonů vydané dne 23. 12. 2009 byla pod
č. 460 publikována vyhláška, jíž se mění vyhláška č. 3/2008 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/ 1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008
Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010.
Cestovní náhrady
V částce 147/2009 Sbírky zákonů vydané dne 23. 12. 2009 byla
pod č. 462 publikována vyhláška, kterou se pro účely poskytování
cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanovuje průměrná cena
pohonných hmot.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010.
Zahraniční stravné
V částce 145/2009 Sbírky zákonů vydané dne 22. 12. 2009 byla
pod č. 459 publikována vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010.
■ Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu, telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Krajský úřad mimo jiné na základě připravované změny legislativy (datové schránky)
spustil již v roce 2008 systém
eDotace (viz. www.kr-vysocina.cz/edotace). Služba má
primárně za cíl zjednodušení
procesu podávání žádostí o dotace poskytované na základě zásad zastupitelstva kraje,
pravidel rady, případně v rámci Fondu Vysočiny, a to včetně řešení problematiky příjmu
elektronických žádostí prostřednictvím Informačního systému
datových schránek. Dalším cílem služby bylo vytvoření zá-

Co jsou eDotace?

kladu pro sjednocení dotačních
postupů kraje (formuláře, data
o žadateli) a založení jedné centrální evidence dotací. Zavedením systému eDotace nebude
dotčena možnost v určitých
opodstatněných případech použít v první fázi procesu stávající
způsob, což znamená, že žadateli bude umožněno podat žádost
v listinné podobě a ostatní části
procesu budou na krajském úřadě administrovány elektronicky.
Vzhledem k úspěšnému otestování systému existuje možnost
postupné realizace záměru centrální evidence dotací kraje.

Cílem centrální evidence dotací bude vedle získání jednotného a spolehlivého přehledu
o všech dotačních titulech a darech kraje a jednotlivých žádostech či žadatelích také
řešení problematiky centrální
evidence veřejné podpory (de
minimis), mapování ﬁnančních závazků kraje s vazbou
například na cash-ﬂow, vazba
na centrální evidenci smluv,
účetní systém a další. Centrální evidence dotací zajistí vyšší
stupeň integrity dat a následné
snadnější zpracování dat v datovém skladu.

Vzhledem k tomu, že krajský
úřad v současné době administruje desítky dotačních titulů,
je nasazení centrální evidence
poměrně náročný proces. Byl
proto navržen pracovní tým, jehož úkolem bude plná realizace systému do poloviny tohoto
roku. S elektronickými formuláři se však při podávání žádostí o dotace setkáte již nyní.
■ Petr Pavlinec, odbor informatiky
telefon 564 602 114, e-mail:
pavlinec.p@kr-vysocina.cz

Odbor dopravy a silničního hospodářství – dotace
V roce 2010 bude odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu kraje Vysočina poskytovat na základě podané
žádosti obcím dotace na údržbu
veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích
obcí podél silnic II. a III. tříd.

Zásady pro poskytování dotace jsou zveřejněny na internetových stránkách kraje Vysočina
www.kr-vysocina.cz > Doprava
> Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství.
Dotace bude žadatelům poskytnuta na základě vyplněné

žádosti, která je součástí výše
uvedených Zásad, jako příloha
č. 1. Vyplněnou žádost je třeba zaslat na odbor dopravy nejpozději do 15. 4. 2010.
V roce 2010 nebude pro obce
realizován dotační titul pro vytvoření nebo aktualizaci pas-

portů místních komunikací
a dotační titul Dětská dopravní hřiště.
Bližší informace vám podá
■ Dana Ptáčková, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 191, e-mail:
ptackova.d@kr-vysocina.cz.

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2009 konaného dne
15. 12. 2009

Usnesení 0500/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0501/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr. Dagmar Hromádkovou a Mgr. Jiřího Kučeru ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 7/2009.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0502/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0503/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje projednalo a bere na vědomí podání dle materiálu ZK-07-2009-63, př. 1, konstatuje, že o skutečnostech uvedených v materiálu ZK-07-2009-63, př. 1, nemá kompetenci rozhodovat,
ukládá hejtmanovi kraje předložit materiál ZK-07-2009-63, př. 1, orgánům činným v trestním řízení a o této skutečnosti informovat žadatelku.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0504/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0505/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Informace
o realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-07-2009-04, př. 1, schvaluje Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-07-2009-04, př. 2 Zásady Zastupitelstva

kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu
prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010 dle materiálu ZK-07-2009-04,
př. 3, vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-07-2009-04, př. 4.
odpovědnost: OSH, termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0506/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín dle
materiálu ZK-07-2009-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0507/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci městu Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136, na odstranění povodňových
škod ve výši 300 000 Kč dle materiálu ZK-07-2009-06, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro
krizové stavy, o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespeciﬁkovaná rezerva, o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0508/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období
1. 6. 2009–30. 11. 2009 dle materiálu ZK-07-2009-07, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0509/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období
1. 6. 2009–30. 11. 2009 dle materiálu ZK-07-2009-08, př. 1 odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2009–30. 11. 2009
dle materiálu ZK-07-2009-08, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0510/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-07-2009-09, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín:
15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0511/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům
zastupitelstva dle materiálu ZK-07-2009-10, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0512/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve snížení Krajský úřad, § 6172 – Činnost regionální správy a § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o celkovou částku 2 572 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespeciﬁkovaná rezerva,
o celkovou částku 2 572 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2009-11, př. 1.
odpovědnost: oŘLZ, EO, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0513/07/2009/ZK – Zastupitelstvu kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden–říjen 2009 dle
materiálů ZK-07-2009-12, př. 1, a ZK-07-2009-12, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 15. prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0514/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009 dle materiálu ZK-07-2009-62, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0515/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočet kraje Vysočina na rok 2010 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2009-13,
př. 1 – Rozpočet kraje 2010 závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2010 materiálu ZK-07-2009-13, př. 1 (Rozpočet kraje
2010, část D), rozhoduje poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu ZK-07-2009-13, př. 1 (Rozpočet kraje 2010, část E),
svěřuje radě kraje provádění všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití 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 Vysočiny všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází
ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu,
popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkové organizace, a zároveň jsou
této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty ﬁnanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice 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 ke změně
rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem
z investičního fondu 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
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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 mil. Kč v jednotlivých případech. Předmětem
svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná v položce Nespeciﬁkovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 13, zdržel se 0.
Usnesení 0516/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší Zásady Zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na
úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření
č. 1/05.
odpovědnost: odbor kontroly, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0517/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout v roce 2009 ﬁnanční dotaci městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou ve výši 350 tis.
Kč pro každé město na výdaje spojené s ochranou a prezentací památek světového kulturního dědictví UNESCO, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek
o částku 1 050 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespeciﬁkovaná rezerva
o částku 1 050 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0518/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2010 ve veřejné linkové
osobní dopravě maximálně do 256 922 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 23 730 000 Kč ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně
do 258 135 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu kraje Vysočina a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých vlakokilometrů. Žákovské jízdné ve výši 6 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0519/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1112/2 – ost. plocha, silnice o výměře 358 m 2, oddělený GP
č. 102-70/2009 z pozemku par. č. 1112 v k. ú. Řečice u Humpolce, obec Řečice,
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Řečice, schvaluje dodatek č. 402
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2009-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0520/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1068/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 223 m 2,
a par. č. 1068/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 679 m 2, oddělené dle
geometrického plánu č. 336-6267/2009 z pozemku par. č. 1068/3 v k. ú. a obci
Krahulov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krahulov, schvaluje
Dodatek č. 403 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2009-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0521/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
ideální 1/6 pozemků par. č. 30/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 430 m 2,
a par. č. 277/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 204 m2 v k. ú. Košíkov a obci
Velká Bíteš 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, schvaluje dodatek č. 404 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2009-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0522/07/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
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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: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0523/07/2009/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: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0524/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1900/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 mˇ2, par. č. 1900/20, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m 2,
par. č. 1902/ 11 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 216 m 2, par. č. 2035/3,
ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 73 m 2, par. č. 2035/4 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 67 m 2, par. č. 2035/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 234 m 2, par. č. 2036/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 913 m 2, a par. č. 2036/50 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
257 m 2, v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek č. 407 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-072009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0525/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 3222/180 – ostatní plocha, silnice o výměře 70 m 2, par. č. 406/3
– ostatní plocha, silnice o výměře 269 m 2, par. č. 415/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 4 m 2, par. č. 1415/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 41 m 2, par.
č. 1415/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 799 m 2, par. č. 1415/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 102 m 2, par. č. 1415/1 – ostatní plocha, silnice o výměře
127 m 2, par. č. 1415/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 290 m 2, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, z vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem do
vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje Dodatek č. 408 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-072009-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0526/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemky dle materiálu ZK-07-2009-24, př. 1, z vlastnictví města Humpolec do
vlastnictví kraje Vysočina převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-200924, př. 2, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec schvaluje dodatek č. 409 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2009-24, př. 3 dodatek č. 410 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2009-24, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0527/07/2009/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0528/07/2009/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0529/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2041 o výměře 6294 m 2, v obci a k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 5 Zřizovací listiny Dětského domova Nová
Ves u Chotěboře 1 dle materiálu ZK-07-2009-27, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 15. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0530/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt nemovitosti dle materiálu ZK-07-2009-28, př. 1, z vlastnictví České republiky
a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 18 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-07-2009-28, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 15. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0531/07/2009/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: 15. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0532/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 328/3 – ost. plocha, neplodná půda o výměře 192 m 2 a par.
č. 328/4 – ost. plocha, neplodná půda o výměře 355 m 2, oddělené GP 626-96/2005
ze dne 24. 11. 2005 z pozemku par. č. 328/1 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou, schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č.13 Zřizovací listiny Akademie – Vyšší odborné školy,
Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0533/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
dle GP č. 228-7329/2009 nově oddělený pozemek par. č. 1081/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m 2 v k. ú. a obci Budkov, z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov, schvaluje dodatek č. 7 Zřizovací
listiny Dětského domova, Budkov 1, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK07-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0534/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 684/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 230 m 2 par.
č. 684/9 vodní plocha, tok přirozený o výměře 47 m 2 par. č. 684/10 travní porost o výměře 59 m 2 par. č. 684/11 travní porost o výměře 351 m 2 geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 684/1 par. č.
3985 travní porost o výměře 463 m 2 par. č. 3986 ostatní plocha o výměře 208
m 2 par. č. 3987 travní porost o výměře 41 m 2 par. č. 3988 vodní plocha, tok
přirozený o výměře 20 m 2 geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku st. par. č. 1850 par. č. 685/1 travní porost o výměře 50 m 2 par.
č. 685/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 83 m 2 par. č. 685/10 vodní plocha,
tok přirozený o výměře 92 m 2 par. č. 685/11 travní porost o výměře 55 m 2 geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 685/1
par. č. 685/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 48 m 2 par. č. 685/12
travní porost o výměře 29 m 2 par. č. 685/13 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m 2 geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par.
č. 685/2 par. č. 685/3 travní porost o výměře 118 m 2 par. č. 685/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m 2 par. č. 685/5 travní porost o výměře 6 m 2 par.
č. 685/6 travní porost o výměře 16 m 2 par. č. 685/7 travní porost o výměře 20
m 2 par. č. 685/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m 2 par. č. 685/14 travní porost o výměře 13 m 2 par. č. 685/15 travní porost o výměře 9 m 2 geometrickým plánem č. 6079-680/2009 nově oddělené z pozemku par. č. 685/3, všechny
v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města
Havlíčkův Brod nabýt darem pozemek par. č. 2322/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 001 m 2, v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města
Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0535/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky způsobem a v rozsahu dle materiálu ZK-07-2009-33, př. 1, od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv do vlastnictví
kraje za cenu stanovenou dohodou ve výši odpovídající ceně dle Výměru MF
č. 01/2009 ze dne 11. 12. 2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0536/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí kupní smlouvě s vlastníkem nemovitosti vedeným v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy, v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-072009-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0537/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách mezi krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání
smluv jako budoucími prodávajícími na části pozemků dotčených stavbou III/
03810 Hesov – most ev. č. 03810–006, 007, 008 v rozsahu dle materiálu ZK-072009-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 1. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0538/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatky
ke smlouvám o budoucích kupních smlouvách na výkup pozemků pro stavbu III/
3993 Naloučany – most ev. č. 3993-1 uzavřených na základě usnesení 0080/02/
2008/ZK v rozsahu dle materiálu ZK-02-2009-26, př. 1, tak, že výměry pozemků
budou odpovídat materiálu ZK-07-2009-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0539/07/2009/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: únor 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0540/07/2009/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: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0541/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy
o budoucích kupních smlouvách mezi krajem Vysočina jako budoucím kupujícím
a vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv
jako budoucími prodávajícími na části pozemků dotčených stavbou III/12420
Zhořec – most ev. č. 12420-3 v rozsahu dle materiálu ZK-07-2009-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0542/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem
Stařeč na straně budoucího obdarovaného na část pozemku par. č. 1348/2 v k. ú. a obci
Stařeč zastavěnou stavbou Cyklostezka Stařeč–Třebíč –Borovina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0543/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje rozhodnout
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně
budoucího dárce a obcí Ujčov na straně budoucího obdarovaného na budoucí
převod částí pozemků par. č. 434/1, par. č. 434/39 a par. č. 434/48 v k. ú. a obci
Ujčov, které budou zastavěny stavbou Ujčov, chodník podél silnice II/387.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0546/07/2009/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-07-2009-44,
př. 1 vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-07-2009-44, př. 2
formulář závěrečného vyúčtování dle materiálu ZK-07-2009-44, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0547/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Směrnici Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost ve znění materiálů ZK-07-2009-45, př. 1, a ZK-07-2009-45, př. 2, zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve znění materiálů ZK07-2009-45, př. 1, a ZK-07-2009-45, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0548/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina dle materiálu
ZK-07-2009-46, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0549/07/2009/ZK - Zastupitelstvo kraje bere na vědomí postup prací při přípravě projektu Konferenční centrum kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE, OM, termín: 6. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 3, zdrželo se 8.
Usnesení 0550/07/2009/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 dle
materiálu ZK-07-2009-48, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-07-2009-48, př. 2
rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Speciﬁka právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují
obce, dle materiálu ZK-07-2009-48, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0551/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u střední školy zřizované krajem Vysočina označených
v materiálu ZK-07-2009-49, př. 1, kódy 1A, 1B,C, 1E, 1D.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 1. 2010 odeslat příslušnému správnímu
orgánu
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0552/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout peněžitý dar městu Pacov ve výši 99 000 Kč dle materiálu ZK-07-2009-50, př. 1
městu Kamenice nad Lipou ve výši 564 000 Kč dle materiálu ZK-07-2009-50,
př. 2 městu Ledeč nad Sázavou ve výši 481 000 Kč dle materiálu ZK-07-200950, př. 3 městu Žďár nad Sázavou ve výši 859 000 Kč dle materiálu ZK-072009-50, př. 4.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0553/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a ﬁnancování společného projektu
Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-07-2009-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0544/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Třešť na straně budoucího obdarovaného na část pozemku par.
č. 4577/1 o předpokládané výměře 450 m 2 v k. ú. a obci Třešť zastavěnou stavbou II/402, Třešť, ul. Nádražní.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0554/07/2009/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: OŽP, termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0545/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci
Proﬁlu kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2009-43, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0555/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Strategii rozvoje
eGovernmentu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2009-53, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0556/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje spolupráci kraje
s obcemi na projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-07-2009-54, př. 1upr1.
odpovědnost: OŽP, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0557/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod ﬁnančních
prostředků ve ﬁnančním objemu 186 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní bankovní účet určený k realizaci projektu Zámek Třebíč
– modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic s tím, že ﬁnance budou uvolňovány postupně v průběhu let 2010 až 2013 dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, odbor majetkový, termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0558/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu ZK-07-2009-56, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0559/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky
2451 – Splátky půjčených prostředků o částku 2 721 010 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky poskytnuté na předﬁnancování projektu Zkvalitnění
marketingu turistické nabídky kraje Vysočina a převedení této částky do Fondu
strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE, termín: 20. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0560/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 8
Zřizovací listiny Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina,
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příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2009-58, př. 1, ukládá odboru sociálních věcí zajistit podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0561/07/2009/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 19 708 000 Kč z rozpočtu kraje Vysočina
na rok 2010, kapitoly Sociální věci, dle materiálů ZK-07-2009-59, př. 1, ZK-072009-59, př. 2, a ZK-07-2009-59, př. 3, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2009-59, př. 4, ukládá odboru sociálních věcí
a radnímu kraje Vysočina pro oblast sociálních záležitostí neuzavřít smlouvu
o poskytnutí dotace na služby, na které bude do 31. 12. 2009 uzavřena smlouva
o zajištění sociální služby v rámci individuálního projektu kraje.
odpovědnost: OSV, termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0562/07/2009/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 materiálu ZK-07-2009-60, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0563/07/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 dle
materiálu ZK-07-2009-61, př. 1, schvaluje plán činnosti na rok 2010 dle materiálu ZK-07-2009-61, př. 1.
odpovědnost: LV ZKV, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 5, zdrželo se 8.
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