10
Říjen 2011

Proč vznikají změny integrovaného povolení
Na internetových stánkách Kraje Vysočina a na
jeho úřední desce jsou často a pravidelně zveřejňovány informace o tom, že proběhla změna integrovaného povolení. Proto bychom vás
rádi seznámili s tím, co taková změna znamená a jak je vedena. Integrované povolení pro
významné znečišťovatele ovzduší, vod a půdy
vydávané podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, stanovuje
závazné podmínky provozu zařízení jako celku
včetně souvisejících činností. Provoz zařízení
ale není statickým jevem a v zařízení dochází vlivem řady faktorů (vnějších i vnitřních) ke
změnám, které musí být v integrovaném povolení reflektovány. Integrovaná povolení a jejich
změny jsou Krajským úřadem Kraje Vysočina vydávány již od roku 2003 pro cca 80 zařízení na území kraje s cílem dosáhnout vysoké
ochrany životního prostředí jako celku. V současnosti u některých zařízení je projednána už
8., 9. nebo i 10. změna, jiná mají dosud projednanou jen 1. nebo 2. změnu integrovaného povolení. Změnou v provozu zařízení se rozumí
změna v užívání, způsobu provozu nebo rozšíření zařízení, která může mít účinky na zdraví člověka nebo životní prostředí. V praxi se
jedná zejména o novou výstavbu, změnu kapacit nebo technologických postupů, změnu
provozních řádů atd. Zákon rozlišuje podstatnou změnu v provozu zařízení a nepodstatnou
změnu. Podstatná změna nastává, když povo-

lující úřad vyhodnotí účinky na zdraví člověka
nebo životní prostředí jako významně nepříznivé. Prostřednictvím změnového řízení se tyto
změny promítnou do vydaného integrovaného
povolení. Řízení o změně se provádí na základě hlášení provozovatele, neboť mezi základní povinnosti provozovatele zařízení podle § 16
písmena b) zákona o integrované prevenci patří povinnost ohlásit povolovacímu úřadu (každou) plánovanou změnu v provozu zařízení.
Kromě ohlášení plánované změny v provozu
zařízení ze strany provozovatele může být integrované povolení změněno rovněž v souvislosti s přezkumem plnění závazných podmínek
integrovaného povolení (§ 18). Pokud je vydáno již několik změn, je možné provozovateli
vyhotovit úplné znění integrovaného povolení a provozovatel má pak z praktických důvodů k dispozici jedno kompletní znění. Změnová
rozhodnutí se zveřejňují obdobně jako rozhodnutí o vydání integrovaného povolení. V případě řízení o podstatné změně se však navíc
zveřejňuje i stručné shrnutí a vyjádření odborně způsobilé osoby. Jak při vydání integrovaného povolení, tak i změnovém řízení se
postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Proti změnovému rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat.
 Josef Klečanský, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 525, e-mail: klecansky.j@kr-vysocina.cz

OBSAH
(výběr)

Za sedm let prošlo na Vysočině projektem První pomoc
do škol padesát tisíc mladých
lidí
str. 2
Sociální obnova venkova
– hlavní téma listopadové
mezinárodní konference
v St. Pöltenu
str. 2
Pestrá nabídka činností
v novém Centru Domova bez
zámku
str. 3
Ocenění Vodafone Firma
roku Kraje Vysočina a ERA
Živnostník roku 2011 str. 4
Novinky ve Sbírce zákonů
str. 4
Jankovský: Pomoc obcím
postiženým živelní pohromou
		
str. 5

UPOZORNĚNÍ: Zánik některých povolení
k provozování vodovodu nebo kanalizace
Upozornění na zánik některých povolení
k provozování vodovodu nebo kanalizace vydaných podle zákona 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 (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“).
Upozorňujeme vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, že
podle Článku II Přechodná a závěrečná ustanovení – odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích povolení k provozování vodovodu
nebo kanalizace vydané fyzické osobě, která
je vyučena v tříletém učebním oboru obsahově zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo
v příbuzném oboru, nebo povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, vydané podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě,
jejichž odpovědný zástupce je vyučen v tříletém učebním oboru obsahově zaměřeném na

vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru, zaniká dnem 31. 12. 2011.
Aby vydané povolení k provozování tedy nezaniklo ze zákona, je třeba včas požádat Krajský
úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství, o změnu vydaného
povolení s tím že v žádosti bude uveden nový
odpovědný zástupce, který bude mít potřebné
vzdělání ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm.
c) zákona o vodovodech a kanalizacích.
Ten, kdo provozuje vodovod nebo kanalizaci bez
povolení, se dopouští přestupku nebo správního
deliktu ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích.
Podrobnější informace na odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství
 Iva Olšanová, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz
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Za sedm let prošlo na Vysočině projektem První pomoc
do škol padesát tisíc mladých lidí
Do sedmého ročníku projektu Kraje Vysočina První
pomoc do škol se ve školním roce 2010/2011 zapojilo
199 základních a středních
škol. Už téměř padesát tisíc
studentů tak prošlo proškolením, které vedou profesionálové ze Zdravotnické
záchranné služby kraje Vysočina a Českého červeného
kříže. „Na výuce se také podílejí studenti a pedagogové z
Vyšších odborných zdravotních škol v kraji a příslušníci Hasičského záchranného
sboru kraje Vysočina.“ I letošní čtrnáctiletí a sedmnáctiletí studenti se budou učit,
jak poskytnout první poŠkolní rok
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

celkem
14letých
5464
5222
4736
x

moc. „Kraj Vysočina na tuto
úspěšnou osvětovou aktivitu pravidelně přispívá zhruba dvěma miliony korun. Je
to položka, u které nepřepokládáme krácení,“ uvedl
hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
„Mladí lidé se procvičí v kardiopulmonální resuscitaci, úkonech zachraňujících život nebo
v komunikaci s operátorem
záchranné služby. Každý
účastník kurzů se naučí, jak
správně pomoci při krvácení
nebo zlomenině. Nakonec projdou modelovou situací simulující reálnou nehodu,“ uvedl
Tomáš Halačka z krajského
odboru zdravotnictví.
celkem
17letých
3005
4257
4880
x

Náklady
(mil Kč)
1,876
1,945
1,649
1,92 (rozpočet)

Tab. 1: Stav účastníků a celkové náklady v jednotlivých školních
rocích. Statistika za rok 2012 bude dostupná na konci sledovaného období, částka je rozpočtovaná. Zdroj: Kraj Vysočina

Výuka na základních školách
a v odpovídajících třídách víceletých gymnázií v kategorii čtrnáctiletých se uskuteční
v lednu až červnu 2012 v rozsahu deseti vyučovacích hodin. Výuka studentů a žáků
druhých ročníků středních
škol a učilišť ve školním roce
2011/2012 v kategorii sedmnáctiletých bude probíhat
v měsících září 2011 až únor
2012 v délce tří hodin.
Do projektu se v posledních letech pravidelně zapojují zhruba
dvě stovky základních a středních škol. „Za velký úspěch považuji, že se výuky zúčastnila
téměř celá populace čtrnáctiletých a přes 80 % sedmnáctiletých v kraji Vysočina. Čísla
proškolených jsou rok od roku
vyšší,“ konstatoval hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Celkem se loni uskutečnilo
436 výukových kurzů a proškoleno bylo devět a půl tisíce žáků
a studentů. Náklady na jednoho
účastníka tak činily cca 172 Kč
a byly plně hrazeny z rozpočtu
Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina má na projekt
pro školní rok 2011/2012 v rozpočtu připraveno 1,920 mil.
korun.
„Absolvováním obou částí projektu bude mladým lidem našeho kraje poskytnuta
kvalitní ucelená příprava na
poskytování laické zdravotnické první pomoci. Projekt
byl několikrát prezentovaný
na odborných konferencích na
celorepublikové úrovni a vždy
budil velký zájem,“ vyjádřil
se hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek s tím, že přednášky i praktický výcvik se
staly standardní součástí výuky ve školách. „Žáci jsou spokojeni s rozšířením výuky, se
setkáním s odborníky z praxe
a mají zájem o další akce tohoto typu,“ doplnila krajská
radní pro oblast školství Marie Kružíková.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Sociální obnova venkova – hlavní téma listopadové mezinárodní konference v St. Pöltenu
Dne 10. 11. 2011 se v hlavním
městě Dolního Rakouska St.
Pöltenu sešli zástupci několika evropských regionů, aby
spolu diskutovali na téma, které bude hlavním námětem pro
diskuse v zemích EU v příštím
roce. Evropská komise totiž
vyhlásila rok 2012 jako Evropský rok aktivního stárnutí.
Toto setkání je významné hned
v několika směrech. Mezi zahajovateli konference zde vystoupil jak hejtman Dolního
Rakouska dr. Erwin Pröll, který představil Dolní Rakokusko
jako sociální modelový region,
tak saský ministerský předseda

DI Stanislaw Tillich, který poukázal na demografické problémy, které řeší tento region ležící
na hranici se severozápadní částí České republiky. Sociální problematiky se ve své úvodní řeči
dotkl i hejtman Kraje Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek.
V reprezentativních prostorách
sálu Zemského sněmu hledali
odpovědi na otázky zahajovatelů konference odborníci na tuto
problematiku. Za Rakouskou
stranu vystoupila univ. prof. dr.
DI Gerlind Weber, která přednáší na Univerzitě přírodního
zdrojů a věd ve Vídni a zabývá
se problematikou udržitelného

rozvoje území. Na ni navázali
radní pro oblast sociálních věcí
a rodiny Dolního Rakouska LR.
Mag. Barbara Schwarz a radní
pro sociální věci Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petr Krčál, kteří
představili konkrétní příklady
z praxe obou zemí. Následovaly příklady sociálních projektů z rozvoje venkova, které byly
v poslední době řešeny a mohou
být vzorem pro ostatní návštěvníky konference.
Tato konference je dalším ze setkání, které bylo připraveno
v rámci projektu MA-G 21 Spolupráce mezi místní Agendou 21
v kraji Vysočina a programem

Gemeinde 21 v Dolním Rakousku. Kraj Vysočina z prostředků
projektu zajistil autobus, kterým
se zájemci mohli zdarma dopravit přímo až na místo konání
a zpět.
 Petr Holý, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail:
holy.p@kr-vysocina.cz
 Dana Kratochvílová, odbor
regionálního rozvoje
telefon: 564 602 586, e-mail:
kratochvilova.d@kr-vysocina.cz
 Marta Vencovská, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail:
vencovska.m@kr-vysocina.cz
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Pestrá nabídka činností v novém Centru Domova bez zámku
Domov bez zámku, příspěvková organizace, (dřívější
Ústav sociální péče Jinošov)
otevírá od září pro své klienty nové Centrum denních
aktivit v Náměšti nad Oslavou. Ředitelka Domova bez
zámku Alena Brožková vysvětluje motivy jeho vzniku:
„Domov bez zámku již dlouhodobě směřuje k zásadní
změně v poskytování pobytových služeb lidem s mentálním postižením. Naší snahou
je umožnit našim klientům
prožít plnohodnotný život
i přes všechna omezení, která jim přináší jejich zdravotní postižení. Jedním z kroků
probíhajících změn je rozšiřující se nabídka nejrůznějších
denních pracovních a volnočasových činností, které
umožňují seberealizaci a rozvoj našich klientů.“ Nově otevírané centrum zahájí svoji
činnost v pronajatých prostorách a bude v něm probíhat
zkušební provoz až do plánovaného vybudování denního
stacionáře a sociálně terapeutické dílny Kavárna. Kraj
Vysočina bude realizovat výstavbu zázemí těchto nových
služeb v Náměšti nad Oslavou
z finančních prostředků Integrovaného operačního programu, které získal v rámci
úspěšného výsledku dotační
žádosti projektu Transformace ÚSP Jinošov.
Co nové centrum lidem
z Domova bez zámku nabídne? „V centru budou
v jednom místě soustředěny denní činnosti, které jsme
dosud poskytovali v domácnostech rozptýlených po celé
Náměšti. Navíc jejich nabídku rozšíříme, a tak mohou
naše dámy a pánové praco-

vat v několika dílnách a zdokonalovat své dovednosti
v nejrůznějších výtvarných
technikách nebo v tvorbě keramických výrobků.“ Ředitelka Alena Brožková dále
dodává: „V takzvaných dílnách praktického života se
budeme orientovat na praktické činnosti, které jsou pro
nás, kdo jsme nežili v ústavním prostředí, běžné. Budeme naše klienty učit, jak
hospodařit s penězi, nakupovat, používat mobilní telefon nebo počítač. Zaměříme
se na běžné denní činnosti, abychom je do budoucna
co nejvíce podpořili v jejich
schopnostech vést samostatný život. Tím se přiblížíme k
tomu, abychom každého jednotlivého člověka podporovali pouze v těch oblastech
života, ve kterých nás opravdu potřebuje.“ Klienti Domova bez zámku budou podle
svých možností pravidelně
do Centra denních aktivit
docházet a vybírat si z nabízených aktivit. Každodenní
práce v dílnách umožní řadě
z nich nacvičit si dovednosti, které je mohou posunout
až k hledání zaměstnání na
otevřeném trhu práce. Součástí centra bude i pracoviště cvičné kuchyně, kde se
budou připravovat budoucí
zaměstnanci sociálně terapeutické dílny Kavárna.
Projekt Transformace ÚSP
Jinošov celkově směřuje k
zařazení lidí s mentálním
postižením do společnosti. V této souvislosti se často hovoří o izolovanosti lidí
žijících v ústavní péči od
běžného života. Co si pod
tím představit?
Jiří Bína, vedoucí oddělení

sociálních služeb odboru sociálních věcí Kraje Vysočina,
vysvětluje: „Lidé s mentálním, ale i s jiným zdravotním postižením žili dlouhá
léta v úplně jiném světě, než
jak ho známe a vnímáme my
ostatní. Prakticky byli často velmi brzy po narození
odděleni od své rodiny, aby
celý život prožili v podmínkách, které byly, mírně řečeno, nenormální. Za zdmi
ústavu byly špatné materiální podmínky, málo personálu,
mnoho lidí na jednom pokoji, mnoho lidí na jednu sprchu
a toaletu a přemíra volného
času. Ti lidé žili v očekávání dalšího jídla, další návštěvy a rozhodně nepovažovali
ústav za svůj domov. Přestože se mnohé v kvalitě služeb
poskytovaných v ústavech v
posledních letech změnilo,
některé okolnosti změnit nemůžeme. Přiblížit se běžnému
životu a poskytovat individualizovanou péči v domově či
v zámku až pro sto lidí jednoduše nelze.“ Kraj Vysočina proto aktivně podporuje
probíhající transformaci sociálních služeb a směřuje k začlenění osob se zdravotním
postižením do běžného života. Znamená to, že se těmto lidem a jejich rodinám
otevírá nabídka služeb, které budou více odpovídat jejich potřebám. „Myslíme tedy
nejenom na stávající klienty
ústavů sociální péče, ale také
na rodiny, které pečují o své
blízké v domácím prostředí,“
doplňuje Jiří Bína.
Transformace sociálních služeb v Kraji Vysočina zdaleka
nesměřuje jen k vybudování zázemí pro denní činnosti
lidí se zdravotním postiže-

ním. Projekt Transformace
Ústavu sociální péče Jinošov
financovaný z Integrovaného
operačního programu vyřeší
zároveň bydlení klientů současného Domova bez zámku, kteří budou žít v malých
domácnostech v běžné zástavbě obcí na Třebíčsku a
Žďársku. Změna pojetí služeb pro osoby se zdravotním
postižením probíhá ve spolupráci s Národním centrem
podpory transformace sociálních služeb, které zajišťuje
metodickou a odbornou podporu pracovníkům zařízení, a
Krajským úřadem Kraje Vysočina. Domov bez zámku už
žádný zámek nemá.
Život v Jinošově je minulostí,
bydlení v pronájmech a časté
stěhování současností a vybudované domácnosti budoucností. Už nyní se ukazuje, jak
významný obrat v životě těchto lidí nastal. Paní ředitelka
Brožková potvrzuje: „Každý
den se přesvědčujeme o tom,
jak jiný je teď život našich klientů, jak jiní jsou oni sami.
Naučili se mnoho věcí a hodně naučili i nás. Řada z nich s
nadšením využívá nové možnosti, které dříve neměli. Už
nyní umí žít mnohem samostatněji, rozhodovat se a pracovat. Jejich život má novou,
lepší kvalitu.“
 Jiří Bína, odbor sociálních
věcí
telefon: 564 602 817, e-mail:
bina.j@kr-vysocina.cz
 Simona Mertlová, regionální pracovnice Národního centra
v Kraji Vysočina, Národní
centrum podpory transformace sociálních služeb
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Ocenění Vodafone Firma roku Kraje Vysočina a ERA Živnostník roku 2011
Regionální kolo soutěží Vodafone Firma roku 2011 a Era Živnostník roku 2011 v Kraji Vysočina
má své vítěze. Firmou roku 2011
se stala SAPELI, a. s., z Jihlavy
vyrábějící dveře a zárubně. Titulem Živnostník roku 2011 byl
oceněn Josef Ježek z Ledče nad
Sázavou, který své podnikání zaměřil na stříkací techniku.
V kategorii Firma roku bylo do
soutěže nominováno 242 společností, o titul Živnostník roku se
ucházelo 153 podnikatelů. Komplexní hodnocení vyplynulo na
základě posouzení finančního
zdraví firmy, míry inovací, péče
o zaměstnance a přístupu k jejich
rozvoji a v neposlední řadě i významu firmy pro region. Porotci

se zajímali i o počátky podnikatelské historie.
Kromě hlavních kategorií byly
vyhlášeny také dvě vedlejší kategorie. Odpovědnou firmou roku
2011 Kraje Vysočina, kterou vyhlašuje společnost Vodafone, se
stala opět společnost Sapeli. Zvítězila zejména díky dodržování
etického kodexu, který znamená
naplňování vizí, strategií a cílů
a soustavné investice do vzdělávání zaměstnanců. Navíc v oblasti ekologie se společnosti za
poslední dva roky podařilo snížení spotřeby energie ve výrobě
o celých 50 %.
Kategorii Web roku 2011, jejímž
vyhlašovatelem jsou Zlatéstránky.cz společnosti Mediatel, vy-

hrál v kategorii firem Krahulík
– Masozávod Krahulčí (www.
krahulik.cz) a v kategorii živnostníků Dušan Duda (www.fiat-autoduda.cz).
Celkové výsledky:
Vodafone Firma roku Kraje
Vysočina 2011:
1. Sapeli (Polná)
2. Sporten (Nové Město na Moravě)
3. Feroplast (Chotěboř)
Era Živnostník roku Kraje
Vysočina 2011:
1. Josef Ježek (Ledeč nad Sázavou)
2. František Němec (Netín)
3. Blanka Mudrová (Rynárec)

Odpovědná firma Kraje
Vysočina 2011:
Sapeli
Firemní web Kraje
Vysočina 2011:
Krahulík – Masozávod Krahulčí
Živnostenský web Kraje
Vysočina 2011:
Dušan Duda
Vítězové budou Vysočinu reprezentovat v celorepublikovém
kole.
Více informací najdete na www.
firmaroku.cz.

Novinky ve Sbírce zákonů
Veřejné zakázky
V částce 90/2011 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 8. 2011 byl pod č.
258 publikován zákon, kterým se
mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon transponuje do českého
právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání
některých veřejných zakázek.
Zákon nabývá účinnosti dnem
12. 9. 2011.
Svolání zastupitelstva v době
vyhlášeného krizového stavu
V částce 89/2011 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 8. 2011 byl pod
č. 246 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon stanovuje, že v době vyhlášení krizového stavu se informace o místě, době a navrženém
programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce zveřejní na úřední desce obecního
úřadu alespoň po dobu 2 dnů

před zasedáním zastupitelstva
obce. Záležitosti, které se netýkají vyhlášeného krizového stavu, mohou být na tomto zasedání
projednávány pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna
nejméně 7 dnů před zasedáním
zastupitelstva obce.
Zákon nabývá účinnosti dnem
14. 9. 2011.
Odpady
V částce 92/2011 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 8. 2011 byl pod č.
264 publikován zákon, kterým se
mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona umožňuje využít poplatky za likvidaci autovraků na podporu programu Zelená
úsporám.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
ISVS
V částce 92/2011 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 8. 2011 byl pod
č. 263 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a au-

torizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony.
Zákon mimo jiné rozšiřuje okruh
provozovatelů kontaktních míst
veřejné správy (tzv. Czech Point)
o soukromoprávní subjekty, banky nebo stavební spořitelny s autorizací udělenou Ministerstvem
vnitra ČR.
Zákon nabývá účinnosti dnem
29. 11. 2011.
Regionální rozvoj
V částce 89/2011 Sbírky zákonů vydané dne 30. 8. 2011
byl pod č. 253 publikován zákon, kterým se mění zákon č.
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona vytváří vhodnější podmínky pro působení
regionálních rad soudržnosti a pro zlepšení vnitřní součinnosti jejich orgánů, rovněž
přesněji vymezuje vazby členů výborů regionálních rad na
orgány kraje.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2011.
Vlastnické vztahy k půdě
V částce 89/2011 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 8. 2011 byl pod
č. 254 publikován zákon, kte-

rým se mění zákon č. 229/1991
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon obsahuje prekluzivní lhůty pro uplatnění nároku domnělou oprávněnou osobou, která
žádá o restituci zemědělského
majetku.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2012.
Československý
protikomunistický odboj
V částce 92/2011 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 8. 2011 byl pod č.
262 publikován zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
Zákon vymezuje odboj a odpor proti komunismu, stanovuje
podmínky pro vydání osvědčení
účastníka odboje a odporu proti
komunismu, upravuje rehabilitace a dále stanovuje některé úkoly
Ministerstva obrany.
Zákon nabývá účinnosti dnem
17. 11. 2011.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz
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Jankovský: Pomoc obcím postiženým živelní pohromou
Ministr pro místní rozvoj Kamil
Jankovský schválil Zásady programu pro poskytování dotací na
obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2011. Výzva příslušného dotačního titulu,
který je určen obcím a krajům,
je otevřena do 15. listopadu 2011.
,,Program je zaměřen na re-

konstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku
poškozeného v letošním roce
živelní pohromou, jako jsou
například bleskové povodně a záplavy, přívalové deště nebo větrné smrště,“ uvedl
Kamil Jankovský. Peníze jsou
určeny zejména na opravu

komunikací, mostů, chodníků, koryt vodních toků, poškozených požárních nádrží
a dalších druhů poškozené infrastruktury.
Výzva je otevřena od 29. září
do 15. listopadu 2011. Veškeré informace je možné najít na
webových stránkách Minister-

stva pro místní rozvoj www.
mmr.cz > Regionální politika
> Dotace a programy.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2011
konaného dne 20. 9. 2011
Usnesení 0351/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0352/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ladislava Brože a Jiřího Ježe, Ing. ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2011.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0353/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ zprávu
o činnosti rady kraje ■ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2011, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2011-02, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0354/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0355/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 – Činnost regionální správy, položka
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) při současném zvýšení výdajů
(kapitola Zastupitelstvo kraje, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek) rozpočtu kraje o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí daru dle materiálu ZK-05-2011-04,
př. 1, rozhoduje poskytnout dar Krajskému ředitelství policie Kraje Vysočina,
IČO 72052147, dle materiálu ZK-05-2011-04, př. 1.
odpovědnost: OSH, OE, termín: 20. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0356/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských
filmařů, Jana Masaryka 1662/16, Jihlava, IČ 67008062, na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011, rozhoduje poskytnout
dotaci ve výši 130 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů, Jana Masaryka 1662/16, Jihlava, IČ 67008062, na pořádání Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Jihlava 2011 dle materiálu ZK-05-2011-05, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje,
§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 130 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 130 000 Kč dle materiálů ZK-05-2011-05, ZK-05-2011-05, př. 1, a ZK-052011-05, př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0357/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 17
Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2011-06, př. 1, ZK-05-2011-06, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace, termín: do 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0358/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 18
Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2011-07, př. 1, ZK-05-2011-07, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková
organizace, termín: do 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0359/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052011-08, př. 1, ZK-05-2011-08, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, termín: do 1. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0360/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden–červenec 2011
dle materiálu ZK-05-2011-09, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. září 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0361/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová dle materiálu ZK-05-2011-10, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 10. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0362/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve zvýšení
položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ
00013) o částku 4 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých
v příloze D2 – Investice v dopravě (položka 6121 – Budovy a stavby) o stejnou
částku 4 500 000 Kč ■ zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 4 500 000 Kč
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s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu
ZK-05-2011-11, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚS, p.o., termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0363/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dohodu
o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007–2013 dle materiálu ZK-05-2011-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0364/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 – Činnost regionální správy, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) při současném zvýšení výdajů
(kapitola Doprava, § 2212 – Silnice) o částku 3 000 000 Kč na vypsání veřejné zakázky na realizaci ITS ve městech dle materiálu ZK-05-2011-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0365/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít mezi
městem Telč na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího
obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky ve vlastnictví
města Telč tvořící trvalý zábor stavby II/406 Telč – průtah v rozsahu dle materiálu ZK-05-2011-14, př. 1 ■ uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího
dárce a městem Telč na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 7416/1
– ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Telč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0366/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usnesení
0192/03/2005/ZK ■ nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2011-15,
př. 1, z vlastnictví Městyse Nový Rychnov do vlastnictví Kraje Vysočina ■ nabýt
bezúplatným převodem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2011-15, př. 2,
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00, Praha 28, do vlastnictví Kraje Vysočina ■ nabýt koupí pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době
uzavření kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-05-2011-15, př. 3 ■ převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-052011-15, př. 4, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Nový Rychnov.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0367/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemek par. č. 604/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 454 m 2, v k. ú.
Herálec z vlastnictví obce Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0368/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky par. č. 3025/1, ostatní plocha, o výměře 1 076 m 2, par. č. 3025/2,
ostatní plocha, o výměře 565 m 2, par. č. 3026/4, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, z vlastnictví České republiky a správy
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-05-2011-17, př. 2, schvaluje dodatek č. 23 Zřizovací listiny Vyšší odborné
školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
dle materiálu ZK-05-2011-17, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0369/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky pod místními komunikacemi: ■ par. č. 825, ostatní plocha, o výměře
616 m 2, par. č. 826, ostatní plocha o výměře 330 m 2, vše v k. ú. a obci Borač, a par.
č. 87/3, ostatní plocha, o výměře 583 m 2, par. č. 87/4, ostatní plocha, o výměře
1 528 m 2, par. č. 292, ostatní plocha, o výměře 100 m 2, vše v k. ú. Podolí u Borače a obci Borač, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Borač ■ par. č.
965/11, ostatní plocha, o výměře 520 m 2, par. č. 965/12, ostatní plocha o výměře
125 m 2, par. č. 966/1, ostatní plocha, o výměře 804 m 2, vše v k. ú. a obci Nedvědice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nedvědice, schvaluje
dodatek č. 628 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0370/05/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0371/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky par. č. 327/4 o výměře 224 m 2, par. č. 327/5 o výměře 28 m 2, par.
č. 327/6 o výměře 123 m 2, par. č. 327/7 o výměře 119 m 2, par. č. 327/8 o výměře 92 m 2, par. č. 327/9 o výměře 102 m 2, oddělené geometrickým plánem č. 131161/2009 z pozemku par. č. 327/1, par. č. 328/2 o výměře 288 m 2, par. č. 328/3
o výměře 176 m 2 a par. č. 328/4 o výměře 62 m 2, oddělené uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 328, vše v k. ú. a obci Loukovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Loukovice ■ nabýt darem pozemek par.
č. 324/12 o výměře 21 m 2, oddělený geometrickým plánem 131-161/2009 z pozemku par. č. 324/6 a pozemek par. č. 365/28 o výměře 51 m 2 oddělený uvedeným
geometrickým plánem z pozemku par. č. 365/3 v k. ú. a obci Loukovice z vlastnictví obce Loukovice do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 630
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-20, př. 1 ■ dodatek č. 631 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052011-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0372/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky par. č. 577/30 o výměře 162 m 2, par. č. 577/27 o výměře 183 m 2, par.
č. 577/28 o výměře 165 m 2 a díly „k“ o výměře 147 m 2, „a“+„b“ o výměře 162 m 2,
„e“ o výměře 53 m 2 a „h“ o výměře 188 m 2, oddělené z pozemku par. č. 577/3
a pozemky par. č. 520/2 o výměře 441 m 2 a par. č. 520/3 o výměře 311 m 2, oddělené z pozemku par. č. 520 dle geometrického plánu č. 154-10/2011, vše v k. ú.
Babice u Lesonic a obci Babice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Babice ■ nabýt darem díl „j“ o výměře 1 m 2, oddělený z pozemku par. č. 577/5, díl
c o výměře 1 m 2, oddělený z pozemku par. č. 577/6, díly „d“+„f“ o výměře 3 m 2,
oddělené z pozemku par. č. 577/8 a díl „g“ o výměře 1 m 2, oddělený z pozemku
par. č. 577/9 dle geometrického plánu č. 154-10/2011, vše v k. ú. Babice u Lesonic
a obci Babice, z vlastnictví obce Babice do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
■ dodatek č. 632 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-21, př. 1 ■ dodatek č. 633 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2011-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0373/05/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0374/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 337/6 ostatní plocha o výměře 5 668 m 2 par. č. 542 ostatní plocha
o výměře 3 364 m 2 a pozemku par. č. 627, ostatní plocha, o výměře 11 006 m 2
v k. ú. Rovný a obci Slavíkov z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05,
IČ 65993390, do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2011-23, př. 1,
schvaluje dodatek č. 636 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0375/05/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta
třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0376/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemek par. č. 557/2 o výměře 931 m 2, oddělený geometrickým plánem
č. 67-28/2011 z pozemku par. č. 557 v k. ú. Veselí u Dalečína a obci Dalečín,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dalečín ■ nabýt darem pozemek
par. č. 560/2 o výměře 2 138 m 2, oddělený geometrickým plánem č. 69-82/2011
z pozemku par. č. 560 v k. ú. Veselí u Dalečína a obci Dalečín z vlastnictví obce
Dalečín do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 638 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-25, př. 1 ■ dodatek č. 639 zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. listopad 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0377/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt
pozemek par. č. 1792/5 ostatní plocha, silnice o výměře 235 m 2 v k. ú. a obci Bransouze, nově oddělený geometrickým plánem č. 2335436.1/2011 z pozemku 1792/3
v k. ú. a obci Bransouze, z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s., se sídlem
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 19 000 Kč, schvaluje dodatek č. 640 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2011-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0378/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 2260/43, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m 2,
a par. č. 2260/44, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m 2, oddělené
geometrickým plánem č. 6404-200/2010 z pozemku par. č. 2260/5 v k. ú. a obci
Havlíčkův Brod a par. č. 2395/73, ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2, a par.
č. 2395/74, ostatní plocha, silnice o výměře 70 m 2 oddělené geometrickým plánem
č. 6404-200/2010 z pozemku par. č. 2395/14 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek
č. 641 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-27, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0379/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2011-28, př. 1, v k. ú. a obci Horní Cerekev
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Horní Cerekev ■ nabýt darem
pozemky dle materiálu ZK-05-2011-28, př. 2 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek
č. 642 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-28, př. 3 ■ dodatek č. 643 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2011-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0380/05/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0381/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2011-31, př. 1, z vlastnictví České republiky
a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0382/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje vzdát se předkupního práva k pozemku par. č. 1524/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 27 553 m 2, v k. ú. a obci Pavlov.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0383/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
pozemky dle materiálu ZK-05-2011-34, př. 1, z vlastnictví města Jaroměřice nad
Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina ■ převést darem pozemky dle materiálu
ZK-05-2011-34, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou, schvaluje ■ dodatek č. 646 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-34,
př. 3 ■ dodatek č. 647 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-34, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0384/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
v rozsahu dle materiálu ZK-05-2011-35, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní
ceny 40 Kč/m 2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy, 50 Kč/m 2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy a u pozemků v k. ú. a obci Humpolec za cenu dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0385/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0281/04/2010/ZK tak, že materiál ZK-04-2010-48, př. 1, se nahrazuje materiálem
ZK-05-2011-36, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0386/05/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0387/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést
darem stavby chodníku na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 487/13,
na par. č. 2045/2, přeložky dešťové kanalizace na par. č. 487/6, na par. č. 3252/6,
na par. č. 3252/7, na par. č. 3252/1, na par. č. 2058/1, přeložky vodovodního řadu
na par. č. 487/6, na par. č. 487/7, na par. č. 487/8, par. č. 487/10, na par. č. 487/5,
na par. č. 3340/3, na par. č. 3340/2 a na par. č. 3340/1, veřejného osvětlení na par.
č. 487/6, na par. č. 487/5, na par. č. 487/1, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/2, vše
v k. ú. Kamenice nad Lipou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města
Kamenice nad Lipou v pořizovací ceně ve výši 792 649,22 Kč ■ nabýt darem pozemky par. č. 487/10, par. č. 487/9, par. č. 487/1, par. č. 487/7 a par. č. 3252/7, vše
v k. ú. Kamenice nad Lipou, z vlastnictví města Kamenice nad Lipou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0388/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem dle geometrického plánu č. 320-8470/2010, 2303-8470/2010 nově utvořené
pozemky par. č. 4235/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 233 m 2,
a par. č. 4235/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 230 m 2, vše v
k. ú. Moravské Budějovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Litohoř ■ převést darem dle geometrického plánu č. 320-8470/2010, 23038470/2010 nově utvořený pozemek par. č. 4235/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 3 441 m 2, v k. ú. Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, schvaluje Dodatek č. 649 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK05-2011-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0389/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít s městysem Havlíčkova Borová smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části
pozemků z vlastnictví městyse Havlíčkova Borová do vlastnictví Kraje Vysočina tvořících trvalý zábor stavby III/3507 Havlíčkova Borová – 3. etapa v rozsahu dle materiálu ZK-05-2011-40, př. 1 ■ uzavřít s městysem Havlíčkova Borová
smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Havlíčkova Borová v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2011-40, př. 2.
odpovědnost: OM, termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0390/05/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0391/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ přijmout dar
pozemku par. č. 626/14 – ostatní plocha, silnice o výměře 41 m 2 v k. ú. Popůvky
nad Jihlavou a obci Popůvky z vlastnictví obce Popůvky do vlastnictví kraje Vysočina ■ převést darem pozemek par. č. 627/7 – ostatní plocha, silnice o výměře
8 m 2, v k. ú. Popůvky nad Jihlavou a obci Popůvky z vlastnictví kraje Vysočina
do vlastnictví obce Popůvky, schvaluje ■ dodatek č. 651 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052011-42, př. 1 ■ dodatek č. 652 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-42, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0392/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
dle GP č. 4018-226/2011 nově oddělený díl „a“ o výměře 5 m 2 oddělený z pozemku par. č. 3388/5 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina ■ převést darem dle GP č. 4018-226/2011 nově oddělený
díl „b“ o výměře 1 m 2 oddělený z pozemku par. č. 3388/1 v k. ú. a obci Pelhřimov
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov, schvaluje ■ dodatek č. 653 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2011-43, př. 1 ■ dodatek č. 654 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2011-43, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0393/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
pozemek par. č. 2994/17 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené o výměře 42 m 2 v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice z vlastnictví
Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem
státu pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68, Hradec Králové, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 260 Kč plus úhradu za správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí ve
výši 500 Kč a za oponentní znalecký posudek ve výši 1 470 Kč, schvaluje dodatek č. 655 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2011-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0394/05/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0395/05/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0396/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemky par. č. 1507/35 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 m 2, a par. č. 1507/42
– ostatní plocha, silnice o výměře 492 m 2 v k. ú. a obci Třebíč, z vlastnictví České
republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha-Nusle, do vlastnictví Kraje
Vysočina, schvaluje dodatek č. 657 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby sil-
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nic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0397/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 658
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0398/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 659
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0399/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 660
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0400/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu
II/405 Zašovice–Okříšky v rozsahu, způsobem a za podmínek dle materiálu ZK05-2011-51, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání
smluv o budoucí kupní smlouvě.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0401/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0193/03/2010/ZK tak, že text: Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 136-320/2006 označené novými par.
č. 257/20 ostatní plocha, silnice o výměře 9 m 2, a par. č. 258/2 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m 2 v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav, za kupní cenu
sjednanou ve výši ceny úřední popřípadě za cenu v místě a čase obvyklou z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Zemědělská
vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, Brno střed – Pisárky, 603 00 Brno 3,
IČ 00020451, do vlastnictví kraje Vysočina se nahrazuje textem: Zastupitelstvo
kraje rozhoduje úplatně nabýt pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 136320/2006 označené novými par. č. 257/20 ostatní plocha, silnice o výměře 9 m 2,
a par. č. 258/2 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m 2 v k. ú. Ronov nad Sázavou
a obci Přibyslav, za kupní cenu sjednanou ve výši ceny úřední popřípadě za cenu
v místě a čase obvyklou z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha
5 – Smíchov, IČ 70889953, do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0402/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0090/02/2010/ZK tak, že text: Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2004 ostatní plocha, silnice o výměře 2 087 m 2,
v k. ú. a obci Kunemil, z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu České republiky
do vlastnictví kraje Vysočina se nahrazuje textem: Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2004 ostatní plocha, silnice o výměře 2 087 m 2, v k. ú. a obci Kunemil, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0403/05/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0404/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
pozemek st. par. č. 3976 – zastavěná plocha o výměře 27 m 2, oddělený GP č. 3187155/2011 z pozemku par. č. 1462/5 v k. ú. a obci Humpolec, z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ 25733591, za dohodnutou kupní cenu ve výši 10 530
Kč, schvaluje dodatek 8 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0405/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit usnesení
č. 0193/03/2011/ZK ze dne 10. 5. 2011.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0406/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0251/04/2008/ZK tak, že text: Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy
o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou
a obcí Kozlov, v níž se současní vlastníci komunikace (v případě města Ledeč nad
Sázavou i pozemků pod komunikací) zaváží, že do 90 dnů ode dne právní moci
správního rozhodnutí, kterým bude uvedená komunikace zařazena do silniční sítě
silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina, uzavřou darovací smlouvy, kterými
bude převedeno do vlastnictví kraje Vysočina těleso komunikace, včetně pozemků na katastrálním území Vrbka u Ledče nad Sázavou, obec Ledeč nad Sázavou
se nahrazuje textem: Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí
darovací smlouvě mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kozlov na straně budoucích dárců a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného, v nichž se
smluvní strany zaváží, že do 90 dnů ode dne právní moci správního rozhodnutí,
kterým bude pozemní komunikace spojující silnici III/01831 (křižovatka severně od obce Kozlov) a silnici II/399 (křižovatka jižně od místní části města Ledeč nad Sázavou s názvem Vrbka) zařazena do silniční sítě silnic II. a III. třídy
na území Kraje Vysočina, uzavřou darovací smlouvy, kterými bude převedeno
do vlastnictví Kraje Vysočina těleso této pozemní komunikace, za předpokladu
předchozího majetkoprávního vypořádání všech pozemků ležících pod touto pozemní komunikací ze strany budoucích dárců a uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách o jejich převodu do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0407/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
dle GP č. 304-118/2010 nově oddělený pozemek par. č. 722/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 116 m 2, v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí, z vlastnictví obce
Krahulčí do vlastnictví Kraje Vysočina ■ nabýt darem dle GP č. 571-118/2010
nově oddělené pozemky par. č. 2589/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 477 m 2
a par. č. 2589/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 45 m 2, v k. ú. Mrákotín u Telče
a obci Mrákotín, z vlastnictví městyse Mrákotín do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje ■ dodatek č. 661 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-58, př. 1 ■ dodatek č.
662 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-58, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0408/05/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0409/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
nemovitosti v rozsahu dle materiálu ZK-05-2011-60, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlavy a Povodí Vltavy, s. p. ■ nabýt darem pozemek dle materiálu ZK-05-2011-60, př. 2, z vlastnictví statutárního města
Jihlavy do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 665 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2011-60, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0410/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 1037/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m 2, par.
č. 1037/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m 2, oba nově oddělené
geometrickým plánem č. 279-132/2008 z pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. a obci Vysoká, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoká, schvaluje dodatek
č. 666 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-96, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0411/05/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 1, zdrželo se 10.
Usnesení 0412/05/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1
věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Usnesení 0413/05/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0414/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
č. 0221/03/2011/ZK tak, že materiál ZK-03-2011-44, př. 1, nahrazuje materiálem
ZK-05-2011-62, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0415/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
č. 0047/01/2011/ZK tak, že materiál ZK-01-2011-43, př. 1, nahrazuje materiálem
ZK-05-2011-63, př. 1.
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odpovědnost: ORR, termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0416/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 038/242/10 dle materiálu ZK-052011-64, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0417/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 025/242/10 dle materiálu ZK-052011-65, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0418/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu
ZK-05-2011-66, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0419/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina
pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, dle materiálu ZK-05-2011-77, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0420/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda na akce zařazené Ministerstvem
zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů
a kanalizací II dle materiálu ZK-05-2011-78, př. 2upr1, na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2011-78, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0421/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout
dotaci obci Přibyslavice z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu vodovodního řadu.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0422/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v souladu
s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, pravomoc schválit Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit
v Kraji Vysočina na období 2012–2017 dle materiálu ZK-05-2011-80, př. 2,
schvaluje Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina
na období 2012 - 2017 dle materiálu ZK-05-2011-80, př. 2.
odpovědnost: OSV, termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0423/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 13
Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2011-81, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené příspěvkové organizace,
termín: 1. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0424/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na
zvláštní účet projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku o 6 000 000 Kč na maximální výši
10 070 000 Kč s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu s 90% návratností prostředků do 30. 6. 2013.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, termín: 1. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0425/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 10 000 000 Kč z důvodu zajištění finančních prostředků
na vybavení objektu rekonstruovaného Domova důchodců Ždírec hmotným
majetkem.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0426/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2011-84, př. 2, podle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu ZK-05-2011-84, př. 4 ■ neposkytnout dotace
v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011 subjektům
uvedeným v materiálu ZK-05-2011-84, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0427/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2011-85, př. 1 ■ neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2011-85,
př. 2.
odpovědnost: OŽP, termín: 31. října 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0428/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o zabezpečení přípravy projektů Kraje Vysočina v oblasti revitalizace maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit v rámci Operačního programu Životní prostředí, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu
strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 500 000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet Zachování biodiverzity.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0429/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o průběhu přípravy projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem
Vysočina spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů ve výši 2 000 000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků s tím, že
tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0430/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o průběhu přípravy projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. spolufinancovaného z Operačního programu
Životní prostředí, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 250 000 Kč na zvláštní účet kraje
Revitalizace parků s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.

strana 11

odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0431/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o průběhu realizace projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných
krajem Vysočina II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní
prostředí, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 56 000 000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle
aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový, termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0432/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 1 450 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČ 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2012 dle materiálu ZK-05-2011-90, př. 3.
odpovědnost: OŽP, termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0433/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 696 098,97 Kč
v souvislosti s vratkou poslední splátky půjčky poskytnuté na předfinancování
projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina a převedení
částky 1 696 098,97 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, EO, termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0434/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-93, př. 2, rozhoduje poskytnout půjčku v celkové výši
12 668 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090735, za účelem realizace projektu Modernizace a dokončení
expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města dle
materiálu ZK-05-2011-93, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0435/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude
vybrána odbornou porotou v rámci 21. ročníku Podzimního knižního veletrhu
v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0436/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00054.0076 dle materiálu
ZK-05-2011-91, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín:
30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0437/05/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.

číslo 10/2011

ZPRAVODAJ

odpovědnost: OSH, termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0438/05/2011/ZK – Zastupitelstv o kraje bere na vědomí ■ přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného
členského státu Evropské unie ve výši 34 075 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419 ■ přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých
azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní
ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve výši 83 750 Kč pro Základní školu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, IČ 70944938.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0439/05/2011/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-05-2011-69, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK05-2011-69, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0440/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměrem změny ve školském rejstříku u střední školy zřizované Krajem Vysočina označeným
v materiálu ZK-05-2011-70, př. 1 kódem 1A.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 9. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0441/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek
č. 1 ke smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-05-2011-71, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0442/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola speciální
a Praktická škola Černovice dle materiálu ZK-05-2011-72, př. 1 ■ Dodatek
č. 12 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická
škola Chotěboř dle materiálu ZK-05-2011-72, př. 2 ■ Dodatek č. 11 Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22,
dle materiálu ZK-05-2011-72, př. 3 ■ Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí dle materiálu ZK-05-2011-72, př. 4.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 14. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0443/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnutí o uzavření: ■ grantové smlouvy dle materiálů ZK-05-2011-73, př. 2,
ZK-05-2011-73, př. 3, ZK-05-2011-73, př. 4, pro zajištění financování společného projektu School and Firm Hand in Hand regionů Kraj Vysočina
a Region Champagne-Ardenne ■ smlouvy o partnerství dle materiálu ZK05-2011-73, př. 5, pro zajištění spolupráce při realizaci společného projektu regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne School and Firm
Hand in Hand, rozhoduje uzavřít grantovou smlouvu dle materiálů ZK-052011-73, př. 2, ZK-05-2011-73, př. 3, ZK-05-2011-73, př. 4, pro zajištění financování společného projektu School and Firm Hand in Hand regionů Kraj
Vysočina a Region Champagne-Ardenne ■ uzavřít smlouvu o partnerství
dle materiálu ZK-05-2011-73, př. 5, pro zajištění spolupráce při realizaci
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společného projektu School and Firm Hand in Hand regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne, schvaluje převod prostředků z Fondu
strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na
zvláštní účet projektu School and Firm Hand in Hand č. 4200294734/6800
ve výši 125 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education, termín:
30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0444/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnutí o uzavření: ■ grantové smlouvy dle materiálů ZK-05-2011-74, př. 2, ZK05-2011-74, př. 3, ZK-05-2011-74, př. 4, pro zajištění financování společného
projektu Effective School Management regionů Kraj Vysočina a City of Tampere ■ smlouvy o partnerství dle materiálu ZK-05-2011-74, př. 5 pro zajištění
spolupráce při realizaci společného projektu regionů Kraj Vysočina a City of
Tampere Effective School Management, rozhoduje uzavřít grantovou smlouvu dle materiálů ZK-05-2011-74, př. 2, ZK-05-2011-74, př. 3, ZK-05-2011-74,
př. 4, pro zajištění financování společného projektu Effective School Management regionů Kraj Vysočina a City of Tampere ■ uzavřít smlouvu o partnerství dle materiálu ZK-05-2011-74, př. 5, pro zajištění spolupráce při realizaci
společného projektu Effective School Management regionů Kraj Vysočina
a City of Tampere, schvaluje převod prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu Effective School Management č. 4200294750/6800 ve výši 125 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education, termín:
30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0445/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s podporou
modernizace vybavení technických středních škol Moderní měření dle materiálu ZK-05-2011-75, př. 1, schvaluje ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 – Ostatní
záležitosti vzdělávání, o částku 4 800 tis. Kč při současném zvýšení § 3122
– Střední odborné školy o částku 2 400 tis. Kč a § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště o částku 2 400 tis. Kč ■ zvýšení závazných ukazatelů
u Střední průmyslové školy Třebíč, IČ 66610702, Investiční dotace o částku
2 400 tis. Kč a u Střední školy technické Žďár nad Sázavou, IČ 00226106,
Investiční dotace o částku 2 400 tis. Kč na pořízení vybavení pro projekty
Moderní měření.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0446/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Nová Ves
u Chotěboře 1, dle materiálu ZK-05-2011-76, př. 1 ■ Dodatek č. 8 Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Budkov 1, dle materiálu ZK05-2011-76, př. 2 ■ Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Dětský domov, Rovečné 40 dle materiálu ZK-05-2011-76, př. 3 ■ Dodatek
č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Senožaty 199,
dle materiálu ZK-05-2011-76, př. 4 ■ Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Telč, Štěpnická 111, dle materiálu ZK-052011-76, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 14. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0447/05/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-05-2011-97, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OPKŽÚ, termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

