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Krajští zastupitelé schválili Zásady územního rozvoje
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo 16. září 2008 zásadní územně plánovací dokument kraje – Zásady územního rozvoje. Jejich pořízení uložil krajům nový stavební zákon: jde o nástroj
územního plánování, kterým se bude koncepčně koordinovat rozvoj a uspořádání konkrétního
území. Dokumentace ZÚR se pořizuje ve velkém měřítku a řeší rozvoj území na krajské úrovni.
Kromě jiného musí dokument akceptovat stanoviska ministerstev a dalších vyšších orgánů.
V době veřejného projednání
byla k návrhu ZÚR veřejností, firmami i obcemi předložena řada připomínek, které byly
přiměřeně zohledněny, a 48 zásadních námitek, o nichž zastupitelé rozhodovali. Mezi
nejčastěji zmiňované oblasti
námitek patřila problematika
budoucnosti vysokorychlostní
trati nebo lokalit pro akumulaci povrchových vod.
Vysokorychlostní trať Praha
–Brno přes Vysočinu (VRT)
Ministerstvo dopravy ČR požaduje hájit dvě různé varianty
trasy VRT přes kraj Vysočina
jako územní rezervu do doby
schválení definitivní podoby
VRT.
Schválením ZÚR bude hájena už pouze jedna trasa VRT
a 38 obcí z druhé severní trasy už nebude omezováno hájením ve svém území. V jižním
koridoru je dotčeno 43 obcí.

Například v případě Velké
Bíteše, kde byly do současné
doby hájeny oba koridory (jižní i severní) už i ve schváleném
územním plánu města, nyní severní koridor vypadne.
Růst páteřní sítě
Páteřní silniční síť kraje Vysočina schválená krajským
zastupitelstvem je definitivně
zařazena do ZÚR jako veřejně
prospěšná stavba. Toto opatření umožňuje v případě přípravy realizace silničních staveb
možnost financování z Evropských fondů. Dále jsou v ZÚR
navrženy nové konkrétní záměry investic na silnicích: například propojení silnic I/38
a II/405 jako součást obchvatu Jihlavy nebo nové trasování
silnice I/37 v úseku Křižanov
– Velké Meziříčí–dálnice D1.
Regulace živelné výstavby
větrných a fotovoltaických
elektráren jako ochrany hod-

not nadmístního charakteru
kraje Vysočina
ZÚR stanovují pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území
v souvislosti s ochranou a rozvojem
krajinných
hodnot
požadavek na zpracování oborové koncepce a strategie vymezující oblasti krajinného
rázu, specifických os a krajinných předělů, míst krajinného
rázu, podmínek jejich ochrany a podmínek pro posuzování
staveb a zařízení, které mohou
být v kontrastu s pozitivními
znaky charakteristik krajinného rázu. Výsledky této koncepce budou zapracovány do ZÚR
v rámci aktualizace.
K aktualizaci ZÚR dojde ze zákona nejpozději do dvou let.
 Jan Strejček, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 198, e-mail:
strejcek.j@kr-vysocina.cz
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Informace k volbám do zastupitelstva kraje

Ve dnech 17. a 18. října 2008
proběhnou volby do zastupitelstva kraje Vysočina. Současné
zastupitelstvo ukončí ze zákona svou činnost druhý den
voleb v okamžiku, kdy se uzavřou volební místnosti, tedy
ukončením hlasování v sobotu
18. října ve 14.00 hodin.
Nově zvolení zastupitelé kraje Vysočina se poprvé sejdou
na svém ustavujícím zasedání,
které svolá dosavadní hejtman.
Konkrétní datum, kdy se ustavující zasedání uskuteční,
nelze v této chvíli ještě s určitostí stanovit (podle okolností
se zasedání uskuteční v období
od poloviny listopadu do začátku prosince), neboť bude záviset na tom, zda budou volby
či hlasování zákonem stanove-

ným způsobem zpochybněny
a některý z oprávněných subjektů využije svého práva
podat soudu návrh na jejich
přezkoumání.
V každém případě v povolebním mezidobí, tedy v době
od zániku mandátu dosavadních zastupitelů do doby, než
nové
zastupitelstvo
zvolí ze svého středu novou radu
a hejtmana, bude kraj nadále
řízen dosavadním hejtmanem,
neboť stejně jako všichni další členové rady bude své pravomoci vykonávat až do doby, kdy
budou zvoleni jejich nástupci,
tedy nový hejtman a nová rada
kraje. V tomto směru se poprvé po těchto krajských volbách
projeví novinka, kterou přinesla novela zákona o krajích

(zákon č. 298/2008 Sb.). Tato
novela řeší shodně ve všech
územních samosprávných celcích podle předchozích zkušeností problematické situace
související s fungováním obcí
a krajů v době mezi volbami
do zastupitelstva a ustavujícím
zasedáním nově zvoleného zastupitelstva. V tomto období
na rozdíl od předchozí úpravy vykonávají své pravomoci
až do zvolení nových orgánů
nejen starosta či hejtman, ale
nově i rada územního samosprávného celku.
 David Marek, oddělení
správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz
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Národní dopravní informační Vše o novém školním roce 2008/2009
Vyučování ve školním roce 2008/2009 bude zahájeno v ponděa řídicí centrum otevřeno
lí 1. září 2008. Do lavic základních škol v kraji Vysočina used11. září 2008 bylo uvedeno do
provozu Národní dopravní informační a řídicí centrum (dále
jen „NDIC“) se sídlem v Ostravě.
Co je NDIC?
Je to centrální operační pracoviště zajišťující 24 hodin denně,
7 dní v týdnu sběr, zpracování,
sdílení, publikování a distribuci dopravních informací a dopravních dat.
Jedná se o data o dopravních
nehodách, překážkách provozu, požárech vozidel, poruchách součástí příslušenství
pozemních komunikací (např.
světelné signalizaci), uzavírkách a objížďkách, sjízdnosti
komunikací a další informace
z dálnic, silnic a místních komunikací na celém území ČR.
Cílem činnosti NDIC je dosažení nepřetržitého a trvalého
přehledu o aktuální dopravní
situaci na komunikacích v celé
ČR. Centrum provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Z jakých zdrojů jsou dopravní informace?
Dopravní informace a dopravní data do NDCI předávají nebo
budou předávat Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, zdravotnická záchranná služba, správci
komunikací, silniční správní
úřady, obecní policie, celní
správy, správci inženýrských
sítí, provozovatelé dopravních
informačních center, měst
a regionů a provozovatelé řídicích center tunelů. Jsou nebo
budou zde i dopravní data
z meteorologických systémů,
kamerových systémů, elektronického mýta, systémů automatické detekce kolon apod.
Jak budou dopravní informace
publikovány a distribuovány?
Dopravní informace a dopravní data jsou po zpracování
v NDIC publikovány na zařízení pro provozní komunikace

(proměnné informační tabule)
přímo na dálnicích a rychlostních komunikacích, jsou vysílány ve spolupráci s Českým
rozhlasem prostřednictvím společné služby RDS-TMC pro
navigační přístroje a jsou zveřejňovány na dopravním portálu
www. dopravniinfo.cz.
Dopravní informace z NDIC
jsou dále distribuovány pro
využití v programu dopravního zpravodajství rozhlasových
a televizních stanic a pro zpracování v rámci dopravních informačních služeb.
Jaký je význam dopravních
informací?
Všeobecně dostupné dopravní
informace z NDIC umožňují
řidičům, aby se mohli rozhodovat, kdy a kudy jet s ohledem
na aktuální dopravní situaci.
Dopravní informace s NDCI
sdílejí a budou využívat významnou měrou pro splnění svých denních úkolů také
dispečinky a posádky zdravotnických záchranných služeb, Policie ČR, Hasičského
záchranného sboru, subjektů
krizového řízení a dalších. Informace jsou určeny rovněž
pro pracovníky některého z orgánů, organizací nebo institucí veřejné správy, samosprávy
dopravce či kteréhokoliv dalšího uživatele pozemních komunikací.
Národní dopravní informační a řídicí centrum je špičkové
moderní pracoviště vybavené
nejmodernějšími technologiemi, které jsou pro splnění výše
uvedených úkolů zásadní.
Další potřebné informace lze
získat na internetové adrese
www.dopravniinfo.cz.
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

ne 42 737 žáků. Střední školy bude na Vysočině navštěvovat
26 199 žáků a přibližně 1 300 studentů bude studovat vyšší odbornou školu, z toho 1 000 studentů v denní formě studia. Předškolního vzdělávání v mateřských školách se zúčastní cca 15 000 dětí.
První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009 a školní
rok skončí v úterý 30. června 2009. Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2008. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí 2. ledna
2009. Vyučování bude opět zahájeno v pondělí 5. ledna 2009. Pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2009. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro kraj Vysočina stanoveny
v termínu 2.–8. února 2009. Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek a pátek 9.–10. dubna 2009. Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna 2009. Období školního vyučování ve školním roce 2009/ 2010 začne v úterý
1. září 2009. Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v období 15. 1.–15. 2. 2009. První kolo přijímacího řízení ke studiu ve
středních školách se stanovuje na týden od 20. do 24. dubna 2009
(týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Přijímací zkoušky
v prvním kole přijímacího řízení do jiné formy než denní formy
vzdělávání se konají v týdnu od 27. do 30. dubna 2009. Talentové
zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány
v týdnu od 12. do 16. ledna 2009.
Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů je připraveno
■
336 mateřských škol
■
281 základních škol (z toho 135 úplných, 116 málotříd
ních a 15 speciálních škol)
■
68 středních škol (z toho 48 škol zřizovaných krajem,
3 zřizované církví a 17 škol jiných zřizovatelů)
■ 13 vyšších odborných škol (z toho 9 zřizovaných krajem,
4 soukromé)
■
25 základních uměleckých škol (z toho zřizovaných
obcí 17, krajem 7 a 1 soukromá)
■
20 domů dětí a mládeže (z toho zřizovaných obcí 10,
krajem 8 a 2 jiným zřizovatelem)
Kraj Vysočina zřizuje k 1. 9. 2008 celkem 97 škol a školských
zařízení.
Od 13. 5. 2008 byla zřízena příspěvková organizace Vysočina
Education a od 1. 1. 2009 převezme činnosti PC Vysočina.
Od 3. září 2007 začaly základní školy vyučovat v prvních a šestých ročnících a gymnázia v prvních ročnících osmiletého gymnázia podle nových školních vzdělávacích programů.
Některé očekávané změny na krajských školách:
■ ZUŠ Jihlava – od 1. 1. 2009 dochází ke změně zřizovatele
z kraje Vysočina na město Jihlava
■ ZŠ Pacov, Španovského – od 1. 1. 2009 dochází ke zrušení. Vzdělávací činnosti přebírá ZŠ Pacov, nám. Svobody
321, zřizovaná městem Pacov
Některé změny na obecních školách:
■ ZŠ a MŠ Hodov – zrušena k 1. 9. 2008 ZŠ Hodov
a zůstává MŠ Hodov
■ ZŠ a MŠ Police – zrušena k 1. 9. 2008
■ K 1. 9. 2008 vznik samostatné malotřídní ZŠ Police
■ K 1. 9. 2008 vznik samostatné MŠ Police
 Miroslav Pech, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 843, e-mail: pech.m@kr-vysocina.cz
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Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 16. 9. 2008 vyhlásilo osm nových grantových programů z Fondu Vysočiny zaměřených na podporu nepamátkových objektů na území
městských památkových rezervací a zón, na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit
a nakládání s bioodpadem, dále na rozvoj bezpečnosti informačních systémů veřejné správy
a na podporu rozvoje geoinformační a komunikační infrastruktury. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou
programy realizovány:
Obnova památkově chráněných území – 1 147 000 Kč – program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území
městských památkových rezervací a zón (odbor kultury a památkové péče, Jaroslava Panáčková, tel: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz; Jana Zadražilová, tel.: 564 602 357, zadrazilova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 10. 2008
Volný čas 2009 – 4 022 267 Kč – program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit (odbor školství, mládeže a sportu, PhDr. Věra Trávníková, tel.: 564 602 842, travnikova.v@kr-vysocina.cz; Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 840, prokop.v@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 21. 11. 2008
Bioodpady 2008/II – 2 935 000 Kč – program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem (odbor životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 11. 2008
Webové stránky pro všechny – aktivní weby 2008 – 500 000 Kč - program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury
(odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 27. 10. 2008
Metropolitní sítě IX 2008 – 1 020 000 Kč – program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy (odbor
informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 16. 10. 2008
Bezpečnost ICT a archivace dat 2008 – 1 500 000 Kč – program na podporu rozvoje bezpečnosti informačního systému veřejné správy a komunikační infrastruktury (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 20. 10. 2008
GIS VIII - 2008 – 1 500 000 Kč – program na podporu geoinformační infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 10. 2008
Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008 – 800 000 Kč – program na podporu míst s veřejně poskytovaným internetem a rozvoj kontaktních míst veřejné správy (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 20. 10. 2008
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.

Veřejné sbírky

Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů
pro předem stanovený veřejně prospěšný účel.
Veškeré zastřešení této agendy, jako je osvědčení, kontrola a dozor nad konáním veřejné sbírky, vykonává ekonomický odbor
krajského úřadu.
Každá obec nebo právnická osoba, která se rozhodne sbírku konat,
musí krajskému úřadu doručit nejpozději do 30 dnů přede dnem zahájení sbírky oznámení o konání veřejné sbírky. Oznámení musí
obsahovat náležitosti stanovené § 5 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách včetně příloh: jde-li o obec, připojí pouze usne-

sení příslušného orgánu obce o souhlasu s konáním sbírky ne
starší 60 dnů, jde-li o ostatní právnickou osobu k oznámení, připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního
nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku ne starší 90 dnů, výpis
z rejstříku trestů osoby oprávněné jednat ve věci veřejné sbírky ne
starší 1 měsíc a potvrzení o bezdlužnosti (FÚ, OSSZ, VZP).
Podrobnější informace včetně vzoru oznámení poskytne pracovnice odboru ekonomického Marie Vostálová.
 Marie Vostálová, odbor ekonomický
telefon: 564 602 231, e-mail: vostalova.m@kr-vysocina.cz
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Vyhodnocení spokojenosti obcí II. a III. stupně s poskytovanou
metodickou a odbornou pomocí
Krajský úřad kraje Vysočina počátkem letošního roku přijal sadu
strategických cílů na období let 2008–2009, jejichž prostřednictvím chce směřovat k naplňování vize krajského úřadu.
Jeden ze strategických cílů se týká dosahování požadované úrovně metodické a odborné pomoci, kterou krajský úřad poskytuje
obcím s pověřeným obecním úřadem a obcím s rozšířenou působností podle zákona o krajích i nad jeho rámec.
Znění strategického cíle: „Úroveň metodické pomoci poskytované obcím II. a III. stupně bude mít v celkovém průměru
meziročně stejnou nebo pozitivní tendenci.“ vyjadřuje cíl krajského úřadu zajistit, zvyšovat a pravidelně sledovat úroveň poskytované metodické a odborné pomoci.
Na pravidelné poradě tajemníků obcí II. a III. stupně jsme představitele obcí požádali o vyplnění krátkého anonymního elektronického dotazníku. V něm mohli pracovníci obcí vyjádřit
svoji spokojenost a k metodické pomoci podávat připomínky
a návrhy.
Hodnocení probíhalo celkem v 16 oblastech, jež kopírují působnost jednotlivých odborů či oddělení krajského úřadu. Tím
je dosaženo zcela adresné zpětné vazby. Obce hodnotily formou
známkování na škále od 1 do 5 (1 = nejlepší, 5 = nejhorší) celkem
čtyři kritéria úrovně poskytované pomoci:
■ úplnost metodické a odborné pomoci (cílem tohoto kritéria
je zjistit, zda krajský úřad poskytuje metodickou pomoc obcím ve všech oblastech, ve kterých by měl nebo ve kterých to
obce považují za potřebné či za vítané)

■ kvalitu a obsah metodické a odborné pomoci (cílem tohoto
kritéria je zjistit, na jaké kvalitativní úrovni je poskytovaná
metodická pomoc z hlediska jejího obsahu)
■ četnost metodické a odborné pomoci (cílem tohoto kritéria
je zjistit, zda je metodická pomoc poskytována dostatečně
často, v optimální frekvenci a včas)
■ formu metodické a odborné pomoci (cílem tohoto kritéria
je zjistit, zda formy poskytované metodické pomoci jsou pro
obce vyhovující)
Hodnocení proběhlo ve stejné struktuře již podruhé (poprvé koncem roku 2006). Proto můžeme nyní hodnotit nejen úroveň, ale
i trendy ve spokojenosti.
Přestože jsme zaznamenali nárůst návratnosti dotazníků přibližně o 10 %, při vyhodnocování výsledků je nutné zohlednit skutečnost, že se do hodnocení zapojila necelá polovina dotázaných
obcí. Průměrná návratnost dotazníků z obcí byla tedy 41,3 %.
Obce II. a III. stupně ohodnotily celkovou úroveň poskytované
metodické a odborné pomoci ze strany krajského úřadu průměrnou známkou 1,89. Pokud se zaměříme na detailnější zkoumání
této hodnoty z hlediska stanovených kritérií, pak zjistíme, že rozdíly mezi hodnocením úplnosti, kvality, četnosti a formy poskytované metodické pomoci jsou minimální. Nejvíce jsou obce
spokojeny s kvalitou a obsahem poskytované metodické pomoci
(známka 1,78), nejméně pak s četností a včasností metodické pomoci (známka 2,06). Výsledky hodnocení jsou téměř totožné jako
v minulém období – viz graf.
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Hodnocení jednotlivých oblastí (resp. odborů KrÚ) se pohybuje v rozmezí od 1,41 do 2,53.
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Srovnání mezi aktuálním hodnocením a hodnocením za rok 2006 a návratnost dotazníků obsahuje následující tabulka:
Oblast

hodnocení 2007
(známkování 1–5)

hodnocení 2006
(známkování 1–5)

návratnost dotazníků
2007 (%)

Celkové hodnocení (tajemník)

1,88

1,84

69,2

Doprava a silniční hospodářství

2,38

2,72

46,2

Finance a ekonomika

2,34

2,38

42,3

Informatika

1,41

1,55

30,8

Interní audit

1,50

1,42

100,0

Kontrola

2,53

1,63

30,8

Krizové řízení

1,75

2,04

34,6

Kultura, památková péče

1,69

1,25

34,6

Lesní, vodní hospodářství, zemědělství

2,00

1,43

38,5

Regionální rozvoj

1,66

1,88

30,8

Sociální věci, zdravotnictví

1,42

1,81

46,2

Školství

1,75

1,50

34,6

Územní plánování, stavební řád

2,27

1,80

42,3

Vzdělávání (od roku 2007)

1,53

-

30,8

Živnostenský úřad, evidence obyvatel

1,81

1,78

50,0

Životní prostředí

1,93

1,54

42,3

Celkový průměr za KrÚ

1,89

1,88

41,3

Celkové hodnocení spokojenosti obcí s metodickou a odbornou pomocí v jednotlivých oblastech (známkování 1–5).
Kompletní výsledky hodnocení včetně připomínek, poznámek
a námětů na zlepšení dostali k dispozici odpovědní vedoucí odborů a oddělení krajského úřadu. Přestože metodická a odborná pomoc v žádné oblasti není pracovníky obcí hodnocena jako špatná
nebo zcela nedostatečná, u nejčastěji vznášených připomínek by
mělo dojít v následujícím období k přijetí odpovídajících opatření – samozřejmě v mantinelech, ve kterých se jednotlivé odbory
či oddělení krajského úřadu mohou pohybovat (jde zejména o legislativní překážky).
Výsledky hodnocení byly prezentovány i tajemníkům obecních
úřadů na pravidelné poradě.
Závěrem dovolte velmi poděkovat kolegyním a kolegům z jed-

notlivých úřadů obcí II. a III. stupně za poskytnutí zpětné vazby a za jejich připomínky i náměty. Věříme, že získané poznatky
přispějí přinejmenším k udržení stávající, poměrně pozitivně
hodnocené úrovně metodické a odborné pomoci, již poskytuje krajský úřad směrem k obcím s pověřeným obecním úřadem
a obcím s rozšířenou působností.
 Miroslav Březina, ředitel Sekce pro službu veřejnosti
telefon: 564 602 344, e-mail: brezina.m@kr-vysocina.cz
 Tomáš Drdla, oddělení interního auditu
telefon: 564 602 108, e-mail: drdla.t@kr-vysocina.cz

Nová šance pro cyklostezky regionu Jihovýchod
Regionální rada Jihovýchod
vyhlásila další výzvu pro předkládání projektů cyklostezek
včetně jejich související infrastruktury v rámci Regionální operačního programu (dále
jen „ROP“) Jihovýchod. Kraje,
obce, svazky obcí a organizace
zřizované nebo zakládané kraji či obcemi mohou podávat žádosti o dotace do 31. října 2008
na pracovištích Úřadu Regionální rady v Brně a v Jihlavě
podle místa realizace projektu. Schválené projekty z toho-

to kola výzvy budou známy
v únoru 2009.
Oblast rozvoje infrastruktury pro nemotorovou dopravu
podporuje vybudování husté
sítě vhodně umístěných bezpečných cyklostezek v sídlech
i v krajině včetně související
infrastruktury, zvýšení bezpečnosti chodců v obcích a přizpůsobení komunikací pro
nemotorovou dopravu osobám
s omezenou pohyblivostí nebo
orientací – například bezbariérové přístupy, zvuková a jiná

signalizace pro nevidomé atp.
Pro již třetí kolo výzvy v této
oblasti je vyčleněno 138 milionů korun, z toho téměř 127 milionů z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a 11 milionů
ze státního rozpočtu.
První kolo výzvy v oblasti rozvoje infrastruktury pro
nemotorovou dopravu bylo
vyhlášeno 17. prosince 2007.
Z 11 registrovaných projektů
bylo sedm schváleno a získalo dotace ve výši 57 milionů
korun. Jsou to například cyk-

lostezky ve Ždírci nad Doubravou, Blansku, mikroregionu
Nový Dvůr, Kunštátě, Krupsku, Brně a v Jihlavě.
Ve druhém kole výzvy z 5. května 2008 je registrováno a v současné době hodnoceno dalších
sedm projektů žádajících přes
106 milionů korun. Schválené
projekty z tohoto kola budou
známy začátkem října 2008.
Více informací včetně úplného seznamu příjemců dotací na
www.jihovýchod.cz.
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ROP Jihovýchod plní plán čerpání dotací na 107 procent
Zájem o podporu projektů z Regionálního operačního programu
Jihovýchod je enormní. Za devět měsíců od schválení ROP Jihovýchod Evropskou komisí vyhlásila Regionální rada Jihovýchod
21 výzev k předkládání žádostí o dotace z Evropského fondu pro
regionální rozvoj o celkovém objemu 14,9 miliard korun. Žadate-

lé podali 605 projektů s požadavkem na dotace ve výši 11,3 miliardy korun. Dotace jsou schváleny o celkové výši 4,3 miliardy
korun pro 189 projektů v kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. Jinými slovy – plán čerpání plní Regionální rada Jihovýchod
na 107 procent!

Regionální operační program Jihovýchod
– přehled schválených projektů a získaných dotací v krajích a okresech regionu Jihovýchod k 15. září 2008 (dle místa realizace
projektu)
okres
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Havlíčkův Brod
Hodonín
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Vyškov
Znojmo
Žďár nad Sázavou
Jihomoravský kraj celkem
Vysočina celkem
Technická pomoc celkem
celkem

kraj

počet schválených projektů

JMK
JMK
JMK
JMK
Vysočina
JMK
Vysočina
Vysočina
Vysočina
JMK
JMK
Vysočina

24
13
21
16
10
15
15
7
10
14
18
20
121
62
6
189

Statistika zahrnuje i 17 projektů realizovaných v Jihomoravském
kraji a schválených Výborem Regionální rady k získání dotací
ve výši téměř 816 milionů korun na zasedání 5. září 2008. Jedná
se o 15 projektů na modernizaci silnic II. třídy a na další dopravní stavby, například okružní křižovatky (1.1) a dva projekty veřejných služeb regionálního významu (3.4): Moderní středisko učení
na Gymnáziu Břeclav a Pořízení magnetické rezonance pro radiodiagnostické oddělení Nemocnice Znojmo.
Další schválené projekty z osmi výzev vyhlášených 5. května
2008 s uzávěrkou 7. července 2008 budou známy začátkem října

schválené dotace (Kč)
(ERDF + státní rozpočet)
635 525 727
158 904 677
517 775 801
355 361 215
189 474 615
379 546 333
420 011 194
212 530 546
88 617 473
243 359 800
319 946 300
723 313 181
2 610 419 852
1 633 947 009
120 618 125
4 364 984 986

2008. Seznamy příjemců dotací jsou zveřejněny na www.jihovychod.cz.
V současné době jsou vypsány rovněž výzvy v oblasti rozvoje
dopravní infrastruktury regionu (1.1), urbanizačních center (3.1)
a veřejných služeb regionálního významu (3.4). Aktuální jsou
rovněž výzvy pro projekty měst a obcí (3.2 + 3.3) s uzávěrkou
do 17. října 2008. Další výzvy k podávání žádostí o dotace z ROP
Jihovýchod budou vyhlášeny začátkem příštího roku.
Více informací naleznete na stránkách www.jihovychod.cz.

Z judikatury správních soudů 10.
Ochrana před zásahem do
pokojného stavu – lhůta pro
vydání rozhodnutí

orgán vázán lhůtami pro vydání rozhodnutí stanovenými
v § 71 správního řádu.

Domáhá-li se postižený subjekt občanskoprávního vztahu předběžné právní ochrany
podle § 5 občanského zákoníku u příslušného orgánu
státní správy, je povinností
tohoto správního orgánu o takovém návrhu rozhodnout.
Při rozhodování je správní

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem,
pobočka v Liberci, ze dne
22. 4.2008, čj. 59 Ca 16/200818)
V daném případě se správní
soud zabýval problematikou
poskytování předběžné právní

ochrany podle § 5 občanského zákoníku. Toto řízení vedou
na základě návrhu obecní úřady obcí s pověřeným obecním
úřadem.
V tomto konkrétním případě
souvisel návrh na předběžnou
ochranu se svévolnou výměnou zámku na vodovodní šachtě, která byla provedena bez
předchozího upozornění a měla za následek nemožnost provádět odečet odebrané vody.

Na základě tohoto zásahu do
pokojného stavu se žalobkyně
obrátila na příslušný městský
úřad, který jí sdělil, že ve věci
rozhodovat nebude.
Žalobkyně se obrátila na nadřízený správní orgán dle § 80
správního řádu, jenž následně
vyzval tajemníka příslušného
městského úřadu, aby ve věci
sjednal nápravu. Na tuto výzvu
žalovaný správní orgán neučinil ve věci žádný úkon.

číslo 10/2008

Žalobkyně se žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí
nad Labem domáhala, aby byla
žalovanému správnímu orgánu uložena povinnost vydat
v přiměřené lhůtě rozhodnutí
v řízení na ochranu práva před
neoprávněným zásahem dle
§ 5 občanského zákoníku.
V písemném vyjádření k žalobě žalovaný správní orgán
mimo jiné konstatoval, že není
kompetentní k omezení vlastnických práv majitele pozemku, že žalobkyně nemá jeho
souhlas ke zřízení věcného
břemene a neuzavřela nájemní smlouvu ohledně vodovodní přípojky včetně vodoměrné
šachty. Neprojevila tak dostatek dobré vůle na včasné uspořádání užívacích práva z toho
vyplývajících dobrých sousedských vztahů při změně vlastníka nemovitostí.
Krajsky soud v Ústí nad Labem
uložil žalovanému správnímu
orgánu, aby vydal rozhodnutí
v řízení podle § 5 občanského
zákoníku ve lhůtě 30 dnů ode
dne právní moci rozsudku.
V odůvodnění soud mimo jiné
uvedl, že ustanovení § 5 občanského zákoníku je jedním
z případů, kdy rozhodování
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v občanskoprávních – soukromoprávních věcech je z důvodů
rychlé ochrany a s ohledem na
větší operativnost výjimečně
svěřeno zákonem do pravomoci
orgánu státní správy. Občanský
zákoník při této úpravě specifické občanskoprávní ochrany vychází z toho, že orgány
státní správy znají lépe místní
poměry i situaci a dále že jsou
většinou subjektům blíže než
soudy, takže mohou v určitých
případech oprávněným subjektům poskytnout ve zkráceném
řízení právní ochranu rychleji než soudy. Orgány státní
správy při poskytování právní
ochrany podle § 5 nezkoumají
právní otázky, a tedy zda skutečně došlo k zásahu do cizího
subjektivního občanského práva, zda se tak stalo protiprávně, či po právu. Jejich úkolem
je pouze poskytnout ve zkráceném řízení právní ochranu před
zřejmým zásahem do posledního pokojného, a tedy faktického stavu, a tak zabezpečit mezi
dotčenými osobami pořádek
a klid. Rozhodnutím orgánu
státní správy není dotčeno právo postiženého subjektu domáhat se právní ochrany u soudu.
Je tedy na postiženém subjek-

tu občanskoprávního vztahu
a na jeho vůli a uvážení, zda se
bude domáhat předběžné právní ochrany u příslušného orgánu státní správy, anebo právní
ochrany přímo u soudu.
V projednávaném případě
se žalobkyně domáhala předběžné právní ochrany u příslušného orgánu státní správy.
Na takový postup má plné právo a žalovaný správní orgán se
nemůže zprostit své povinnosti
rozhodnout tvrzením, že vlastnická práva majitele pozemku
nemůže omezovat. Ustanovení
§ 5 občanského zákoníku jasně stanovuje způsoby právní ochrany, které může orgán
státní správy zvolit, dojde-li
k závěru, že došlo ke zřejmému zásahu do nastalého pokojného stavu. Právní ochrana
podle § 5 může spočívat v tom,
že orgán státní správy zakáže
rušiteli zásah, anebo je-li to
v souladu s povahou věci, uloží rušiteli povinnost obnovit
předešlý pokojný stav. Správní orgán také může na základě zjištěného skutkového stavu
dojít k závěru, že ke zřejmému
zásahu do pokojného stavu nedošlo, každopádně však musí
probíhající řízení o návrhu na
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poskytnutí ochrany práva podle § 5 občanského zákoníku
nějak ukončit, a tedy rozhodnout. Občanský zákoník sice
nestanovuje lhůtu, do kdy tak
má správní orgán učinit, ale
z § 71 odst. 1 správního řádu
vyplývá, že správní orgán je
povinen vydat rozhodnutí bez
zbytečného odkladu. Odstavec
3 téhož ustanovení pak říká, že
pokud nelze rozhodnutí vydat
bezodkladně, je správní orgán
povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení
řízení, k nimž je možno v zákonem stanovených případech
připočítat další dobu.
Soud tedy dospěl k závěru, že
správní řízení v předmětné věci
bylo zahájeno již dnem podání
návrhu žalobkyně (s odkazem
na § 44 odst. 1 správního řádu)
a v době rozhodování o její žalobě už tedy lhůta stanovená
správním řádem pro vydání
rozhodnutí jednoznačně marně uplynula.
 David Marek, oddělení
správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

Podnikatelé se mohou již podeváté ucházet o titul Podnikatel roku
Společnost Ernst&Young vyhlašuje devátý ročník soutěže
Podnikatel roku, která představuje nejprestižnější ocenění
podnikatelů na celém světě. Jedinečným způsobem podporuje
podnikatelský duch a oceňuje
přínos podnikatelů, kteří inspirují ostatní svojí vizí, vedoucím postavením a dosaženými
výsledky. Jako první a jediné
skutečně celosvětové ocenění
svého druhu oslavuje soutěž
Podnikatel roku Ernst&Young
ty podnikatele, kteří stojí v čele
úspěšných, rostoucích a dynamických společností a dále je
budují. Ernst&Young podnikatele oceňuje prostřednictvím
regionálních, národních i celosvětových soutěží ve více než
135 městech v 50 zemích světa.

Zúčastnit se jí může každý tuzemský podnikatel, který je
alespoň 25% vlastníkem firmy, jež existuje minimálně
dva roky. Musí odpovídat za
výkon své společnosti a být
aktivním členem jejího nejvyššího vedení. Nominovat
nebo poslat tip na podnikatele
do soutěže může také jeho kolega, zákazník, zaměstnanec
nebo manžel(ka). Nominace
jsou přijímány do 30. listopadu 2008. Podrobnější informace a nominační formulář jsou
přístupné na stránkách soutěže
www.podnikatelroku.cz.
Soutěží se v kategoriích Podnikatel roku České republiky, Technologický podnikatel
roku, Začínající podnikatel roku
a Sociálně prospěšný podnika-

tel roku. Kromě celorepublikového vítěze, který bude Českou
republiku reprezentovat na
světovém finále v Monte Carlu, porota vyhlásí i regionální
vítěze. Jméno držitele titulu
Podnikatel roku 2008 kraje Vysočina bude slavnostně vyhlášeno v lednu 2009. Mezi hlavní
kritéria hodnocení patří strategická orientace, globální dosah
a samozřejmě finanční výsledky podniku, které jsou jasným
ukazatelem zdraví a růstu firmy. Důležitým faktorem je
i přístup podnikatele k inovacím. Proces hodnocení je však
mnohem komplexnější a zohledňuje kromě ekonomických
dat také osobnost soutěžícího
i jeho podnikatelský příběh.
Porotci se tak mimo jiné za-

měří na podnikatelský duch
nominovaného, jeho čestnost
a poctivost či mimopodnikatelské aktivity zaměřené na společnost nebo region.
Partnerem soutěže je společnost ABRA Software. Soutěž
podporují Hospodářská komora
České republiky, agentura CzechInvest, sdružení TUESDAY
Business Network, Czech Venture Capital Association a US
Business School Praha. Mediálními partnery jsou deník MF
Dnes, týdeník EURO, měsíčník BIZ, Český rozhlas Radiožurnál a iDnes.cz.
 Olga Wiesnerová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 534, e-mail:
wiesnerova.o@kr-vysocina.cz
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Intenzita bytové výstavby v kraji Vysočina
Vysočina zaujímá v počtu dokončených bytů na počet obyvatel za období let 2005–2007 sedmé místo mezi 14 kraji ČR. Přestože je
kraj v první polovině pomyslného žebříčku, intenzita bytové výstavby je u nás nižší, než činí republikový průměr, který zvedají především vysoké hodnoty za Prahu a Středočeský kraj.
Intenzita bytové výstavby v krajích ČR – roční průměr období 2005–2007
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Zdroj dat: Statistický bulletin – kraj Vysočina za rok 2005, 2006 a 2007, ČSÚ Jihlava.
Na úrovni okresů kraje Vysočina zaujímá podle intenzity bytové výstavby výsadní postavení Jihlavsko. Z celorepublikového pohledu
se nadprůměrně stavějí byty rovněž v okrese Havlíčkův Brod. V průměru let 2005–2007 bylo v přepočtu na střední stav obyvatel nejméně bytů dokončeno v okrese Žďár nad Sázavou.
Intenzita bytové výstavby v okresech kraje Vysočina – roční průměr období 2005–2007
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Zdroj dat: Statistický bulletin – kraj Vysočina za rok 2005, 2006 a 2007, ČSÚ Jihlava.
 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Organizace školního roku
V částce 105/2008 Sbírky zákonů vydané dne 29. 8. 2008
byla pod č. 322 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
Vyhláška stanovuje termíny
jarních prázdnin od školního
roku 2010/11 do školního roku
2015/ 16.
Vyhláška nabývá účinnosti dne
1. 9. 2008 (část 1. 9. 2010).
Kontaktní místa veřejné
správy
V částce 105/2008 Sbírky zákonů vydané dne 29. 8. 2008 byla
pod č. 324 publikována vyhláška o seznamu obecních úřadů
a zastupitelských úřadů, které
jsou kontaktními místy veřejné
správy (vyhláška o kontaktních
místech veřejné správy).
Vyhláška nabývá účinnosti dne
1. 9. 2008.
Podíl obcí na výnosech daní
V částce 102/2008 Sbírky zákonů vydané dne 26. 8. 2008

byla pod č. 316 publikována
vyhláška o podílu jednotlivých
obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané
hodnoty a daní z příjmů.
Vyhláška nabývá účinnosti dne
1. 9. 2008.
Vyhláška o dalším studiu
V částce 106/2008 Sbírky zákonů vydané dne 29. 8. 2008 byla
pod č. 325 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, jež se
pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních
nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dne
1. 9. 2008.

uplatňovaných pokut nebyla
adekvátní ke vzniklým škodám
ani dostatečná pro efektivní
uplatňování zákona v praxi.
Další významnou změnou zákona o památkové péči, kterou
vyvolal tlak vlastníků nemovitostí, nacházejících se v plošně
chráněných územích, zástupců samospráv i státní správy,
je zavedení nového institutu
plánů ochrany památkových
rezervací a památkových zón.
Plány ochrany umožní lepší
péči o památkové rezervace
i zóny a odbourají vyjadřování
orgánů státní památkové péče
ke stavebním zásahům, které
v konkrétní památkové rezervaci nebo zóně nemohou narušit její hodnoty, čímž dojde ke
snížení administrativní zátěže
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občanů. Zpracovatelem plánů
ochrany by měly být krajské
úřady, dosud však ještě nebyly
schváleny příslušné prováděcí
vyhlášky zákona.
Novela zákona přináší i mnohé změny týkající se každodenní praxe památkové péče
– přesun některých kompetencí
z Ministerstva kultury na krajské úřady (např. k přemístění
národních kulturních památek a nemovitých kulturních
památek), upřesnění některých
procesních otázek a příslušnosti ke konkrétním správním
řízením.
 Olga Čermáková, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 351, e-mail:
cermakova.o@kr-vysocina.cz

Sociální portál kraje Vysočina.

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

Odbor kultury
a památkové péče

Změna zákona přinesla vyšší sankce
Zákon č. 307/2008 Sb., který novelizoval stávající zákon
o státní památkové péči, přinesl s účinností od 21. 8. 2008
mnohé změny.
Mezi nejvýraznější patří podstatné zvýšení sankcí za
porušení povinností podle památkového zákona, které odstraňuje stávající neuspokojivý
stav, kdy horní hranice pokut
byla mnohdy zcela neúměrná
škodám způsobeným na kulturních památkách. Novela zákona o státní památkové péči
na rozdíl od dosavadní normy
nerozlišuje mezi firmou nebo
soukromou osobou a pro všechny vlastníky nyní platí stejně vysoké sankce. Zatímco v minulosti

hrozila za poškození kulturní památky fyzické osobě sankce pouze do výše 10 tisíc a ostatním do
výše 100 tisíc korun, nyní může
být udělena pokuta až 2 miliony
korun. U národních kulturních
památek a pokut vyměřených
krajským úřadem je hranice
maximální sankce ještě dvakrát
vyšší, a tedy 4 miliony korun.
Změna zákona bude sloužit
především obcím s rozšířenou
působností, jež v rámci přenesené pravomoci zabezpečují
podstatnou část výkonu státní
památkové péče. Novou maximální hranici pokut budou však
odrážet i sankce vyměřené za
přestupky a správní delikty
krajským úřadem. Výše dosud

V polovině září 2008 byl
spuštěn Sociální portál kraje
Vysočina (www.kr-vysocina.cz/
socialni-portal), který přináší
v ucelené formě specializované informace z oblasti sociálních služeb na území našeho
regionu a z oblasti sociálních
dávek. Portál byl vytvořen jako
další složka webových stránek
kraje Vysočina.
Uživatelům internetových stránek jsou tak na jednom místě
k dispozici například:
■ seznamy poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina
■ mapové aplikace k vyhledání sociálních služeb v kraji
Vysočina

■ informace z oblasti registrací, financování a inspekcí sociálních služeb
■ informace z oblasti sociálních dávek (např. pomoc
v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory)
Sociální portál se tak stává
zdrojem informací ze sociální oblasti nejen pro uživatele
a poskytovatele sociálních služeb, ale i pro pracovníky městských a obecních úřadů, jejich
zastupitele, novináře i širokou
veřejnost.
 Roman Sýkora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 821, e-mail:
sykora.r@kr-vysocina.cz

číslo 10/2008
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Pikárec je pro letošek dvojkou
mezi všemi vesnicemi
V těsném závěsu za vítězem 14. ročníku celorepublikové soutěže
Vesnice roku 2008 obcí Lidečko (Zlínský kraj) má svého zástupce kraj Vysočina. Obec Pikárec, zastoupená starostou Františkem
Brožou, přidala ke krajskému titulu i vynikající druhé místo v republikovém kole. Pomyslná stříbrná příčka vylepší obecní rozpočet v dalším roce o státní dotaci 1,9 mil. Kč.

„Je to zasloužená odměna za úsilí, které Pikárečtí vynaložili. Pomyslná stříbrná medaile jen potvrzuje, že se v Pikárci dobře žije.
To, že na to má nyní pan starosta další oficiální potvrzení, představuje pro obec velký závazek i do budoucna. Znovu se ukazuje, že život na venkově má svůj smysl, cenu i půvab. Posílám do
Pikárce velkou gratulaci a moc děkuji všem obyvatelům Pikárce
za skvělou reprezentaci Vysočiny,“ uvedl hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil.
V celostátním kole Vysočina kralovala už v roce 2003, kdy první místo a zlatou stuhu komise udělila obci Vilémov na Havlíčkobrodsku. Vilémov uspěl o rok později i v Evropské podobě této
soutěže.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Zákon o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu
Upozornění na termín pro
splnění zákonné povinnosti, která vyplývá ze 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.
Zákonem o vodovodech a kanalizacích jsou obcím jako
vlastníkům vodovodů a kanalizací dány nemalé povinnos-

ti. Jednou z povinností danou
ustanovením § 8 zákona o vodovodech a kanalizacích je
zpracování Plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizací, který musí být připraven
nejpozději do 31. prosince
2008. Tato povinnost má pomoci naplňovat cíle Směrnice
Evropského parlamentu a rady,
a tedy zajistit, aby uživatel nesl
náklady na zajišťování a užívání vody odrážející její skuteč-

nou cenu. Tento cíl znamená
samofinancovatelnost v plném
rozsahu i v oboru vodovodů
a kanalizací. Náklady na reprodukci vodovodů a kanalizací je
tedy nutné zajistit zahrnutím do
cen pro vodné a stočné u všech
subjektů.
Vlastník vodovodu a kanalizace je povinen zpracovat
a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na dobu nejméně 10 let.
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací je třeba zpracovat v rozsahu údajů a podle
pravidel stanovených v příloze
č. 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Součástí plánu obnovy vodovodů
či kanalizací je mimo jiné popis postupu při jeho zpracování včetně použitého způsobu
vyhodnocení stavu tohoto majetku, odůvodnění výše položek finančních prostředků
vlastních a ostatních ve vazbě
na sociální, environmentální
a ekonomické důsledky.
Plán financování vodovodů a kanalizací schvaluje statutární orgán vlastníka. Po
schválení je uložen u vlastníka vodovodů a kanalizací
a doklady k realizaci plánu financování obnovy vodovodů
nebo kanalizací v jednotlivých
letech po jeho zpracování tvoří
vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného
podle § 36 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.
V zákonu o vodovodech a kanalizacích je zmíněn institut
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přestupků a správních deliktů
za neplnění stanovených povinností. Správního deliktu
se dopustí vlastník vodovodu
nebo kanalizace tím, že nevypracuje nebo nerealizuje plán
financování obnovy vodovodů. Za tento správní delikt
se ukládá pokuta až do výše
1 mil. Kč.
Závěrem upozorňujeme, že
vlastník vodovodu nebo kanalizace, jak je uvedeno výše, je
povinen zpracovat a realizovat
plán financování jejich obnovy
a musí doložit, že má „rezervu“
vlastních nebo cizích finančních prostředků na budoucí obnovu. Pokud obec nevykonává
podnikatelskou činnost, z jejíhož zisku by mohla splnit danou povinnost, musí použít jiné
finanční prostředky například
vytvořením zvláštního peněžního fondu podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zvláštního bankovního účtu pro tyto
účely nebo návratným zdrojem
(úvěr, půjčka, návratná finanční výpomoc či výnos z prodeje vlastních dluhopisů), podle
ustanovení § 4 odst. 5 písm. b
zákona č. 250/2000 Sb.
Podrobnější informace dostanete na odboru lesního
a vodního hospodářství a zemědělství.
 Iva Olšanová, odbor lesního
a vodního hospodářstív a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz

Úpravy podmínek pro využívání
krizových telefonních čísel
Vzhledem k opakovaným dotazům ze strany zástupců měst a obcí
si vás dovolujeme informovat o aktuálním stavu problematiky
takzvaných krizových telefonů.
Dne 29. 4. 2008 uzavřelo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR se společností Telefónica
O2 smlouvu o zabezpečení krizové komunikace, která nahrazuje
původní smlouvu z roku 2002. V této souvislosti dochází k úpravě
podmínek pro využívání krizových telefonních čísel. Nové podmínky jsou platné od 1. 7. 2008.

číslo 10/2008

Porovnání původních a současných podmínek
Stav do 30. 6. 2008
KOMBI karta (dvě čísla na jedné kartě – A číslo – krizové,
B číslo – pracovní)
Preference na volání v krizi
(vyhlášení krizového stavu)

Stav od 1. 7. 2008
-

Preference na volání při vyhlášení krizového stavu či vzniku
mimořádné události
Měsíční paušál pro krizové čís- Použití krizového čísla je podlo A – 0 Kč
míněno výběrem standardního
tarifu z nabídky O2
Volání při krizovém stavu
Volání v krizi je účtováno dle
– 0 Kč
standardního tarifu
B číslo – speciální tarif pro ve- řejnou správu
Speciální HW – Siemens ME 45, ME 75
Pořizovací cena telefonu za 1 Kč
Možnost účastníka vyžádat si Účastník má možnost vyžádat
pokrytí signálem mobilní sta- si pokrytí signálem mobilní
nicí operátora
stanicí operátora
Předmětem nové smlouvy je především možnost zajištění přednostního spojení pro mobilní telefonní čísla účastníků krizové
komunikace z řad složek integrovaného záchranného systému,
ministerstev, ústředních správních úřadů, orgánů krajů, orgánů
obcí a dalších. Smlouva dále zajišťuje služby související se zabezpečením fungování krizových telefonních čísel při mimořádných událostech, krizových stavech a při přípravě na mimořádné
události a krizové stavy. Předmětem smlouvy je také informační
podpora účastníků krizové komunikace a nově také předávání informací o stavu sítě mobilního operátora v případě výluk nebo havárií. Bližší informace o nových podmínkách je možné získat na
webových stránkách společnosti O2 www.cz.o2.com/izs/.
 Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 122, e-mail: dvorak.pavel@kr-vysocina.cz

Studie MasterCard: Vysočina je
šestým centrem ekonomického růstu
a rozvoje v ČR
Společnost MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a dalšími
renomovanými společnostmi
zveřejnila tento týden výsledky odborného projektu MasterCard Česká centra rozvoje.
Tato studie měla v rámci ČR
stanovit žebříček hlavních
center ekonomického růstu
a rozvoje – mezi městy i kraji. Indikátory byly politický rámec růstu rozvoje, ekonomická
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stabilita jako předpoklad pro
rozvoj podnikání, komerční
centra, znalostní společnost,
poptávkové stimuly v podnikání a kvalita života. Kraj Vysočina obsadil skvělé 6. místo.
Odborníci z VŠE v případě Vysočiny velmi pozitivně hodnotili nízký podíl dlouhodobé
nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti, nejvyšší nárůst
čistého disponibilního důchodu domácností, druhé nejvyšší

průměrné tempo růstu HDP ve
stálých cenách a vyzdvihli Vysočinu jako kraj s nejnižší kriminalitou a kraj s příznivým
stavem životního prostředí.
„Například v zemědělství je
kraj Vysočina jedničkou mezi
kraji a podílí se téměř 10 %
na tvorbě lokálního HDP, což
je v rámci celé ČR velmi vysoký podíl,“ uvedl René Wokoun,
vedoucí katedry regionálních
studií a ředitel Střediska regionálních a správních věd VŠE.
„Ačkoli nejsou některé ukazatele pro Vysočinu příznivé,
mohu říci, že v současnosti již
tato oblast tenduje k rychlejšímu hospodářskému rozvoji
díky průmyslu a rozvoji služeb,“ dodal Wokoun.

„Je pro nás velmi dobrou zprávou, že s vysokou dynamikou
růstu ekonomiky našeho kraje je Vysočina zároveň krajem s nejvyšší kvalitou života.
Vycházím z porovnání krajů,
které zohledňuje střední délku
života obyvatel, čistotu ovzduší, trestnou činnost a průměrné
mzdy. Pozitivní je fakt, že porovnávané údaje ve prospěch
Vysočiny se stále zvyšují,“ řekla Marie Černá, náměstkyně
hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.
Více informací vám poskytne:
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Pozvánka

Celostátní Konference
Kontrola ve veřejné správě
Po úspěšném prvním ročníku celostátní konference Kontrola ve veřejné správě se organizátoři rozhodli uspořádat tuto
konferenci znovu.
V letošním roce se konference Kontrola ve veřejné správě
bude konat v úterý 4. listopadu 2008 v Praze v Národním
domě na Smíchově.
Všechny potřebné bližší informace, včetně možnosti přihlášení jsou k dispozici na adrese www.solon.cz/kvs.

Termínový kalendář
15. říjen
ŽP – odběr podzemní vody – obec jako odběratel předkládá
ČIŽP poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku
podzemní vody na následující kalendářní rok
ŽP – vypouštění odpadních vod – obec jako znečišťovatel
předkládá ČIŽP poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh
poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
na následující kalendářní rok

číslo 10/2008
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 5/2008 konaného dne 16. 9. 2008

Usnesení 0287/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0288/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje volí PaedDr. Martinu Matějkovou, Jaroslava Poborského ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2008.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0289/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ zprávu
o činnosti rady kraje, ■ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první
pololetí roku 2008 dle materiálu ZK-05-2008-02.
odpovědnost: rada kraje, termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0290/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí a ztotožňuje se se stanoviskem rady kraje uplatňovaným ve vnějším připomínkovém řízení
k návrhu Politiky územního rozvoje ČR 2008 dle materiálu ZK-05-2008-139, př. 6,
bere na vědomí Důvodovou zprávu podle ZK-05-2008-139, př. 1, rozhoduje o řešení námitek podle ZK-05-2008-139, př. 4, takto: 1. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Zachořím, 2. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Havlíčkův Brod,
3. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Krahulov, 4. souhlasí s rozhodnutím
o námitce obce Strážek, 5. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Bystřice nad
Pernštejnem, 6. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Telč, 7. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Moravské Budějovice, 8. souhlasí s rozhodnutím o námitce
města Ledeč nad Sázavou, 9. souhlasí s rozhodnutím o námitce městyse Mrákotín, 10. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Věcov, 11. souhlasí s rozhodnutím
o námitce města Velká Bíteš, 12. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Nová Ves
u Světlé, 13. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Žižkovo Pole, 14. souhlasí
s rozhodnutím o námitce obce Leština u Světlé, 15. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Dukovany, souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Slavětice, 16. souhlasí
s rozhodnutím o námitce obce Rouchovany, 17. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Lhotka, 18. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Polnička, 19. souhlasí
s rozhodnutím o námitce obce Škrdlovice, 20. souhlasí s rozhodnutím o námitce
města Svratka, 21. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Vysoké, 22. souhlasí
s rozhodnutím o námitce městyse Bobrová, obce Bobrůvka, obce Daňkovice, obce
Dlouhé, obce Fryšava pod Žákovou horou, obce Javorek, městyse Jimramov, obce
Kadov, obce Křižánky, obce Křídla, obce Kuklík, obce Líšná, města Nové Město
na Moravě, obce Nová Ves u Nového Města na Moravě, obce Račice, obce Radešínská Svratka, městyse Sněžné, obce Tři Studně, obce Věcov, obce Vlachovice, obce
Zubří, 23. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Hamry nad Sázavou, 24. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Radostín, 25. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Herálec, 26. souhlasí s rozhodnutím o námitce městyse Vojnův Městec,
27. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Sklenné, 28. souhlasí s rozhodnutím
o námitce obce Karlov, 29. souhlasí s rozhodnutím o námitce městyse Nové veselí, 30. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Počítky, 31. souhlasí s rozhodnutím
o námitce obce Světnic, 32. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Lípa, 33. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Stojčín, 34. souhlasí s rozhodnutím o námitce
města Kamenice nad Lipou, 35. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Častrov,
36. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Žirovnice, 37. souhlasí s rozhodnutím o námitce městyse Úsobí, 38. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Dlouhá
Brtnice, 39. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Otín, 40. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Lavičky, 41. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Cetoraz,
42. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Obrataň, 43. souhlasí s rozhodnutím
o námitce městyse Stonařov, 44. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Olešná,
obce Radostín, 45. souhlasí s rozhodnutím o námitce obcí Boršov, Cejle, Dušejov,
Dvorce, Hojkov, Hubenov, Ježená, Milíčov, Jedlov, Opatov, 46. souhlasí s rozhodnutím o námitce Zástupce veřejnosti – občané Horní Cerekve – ing. Čestmír Vitner, Horní Cerekev, 47. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Nový Rychnov,
zohledňuje ■ připomínky rady kraje podle ZK-05-2008-139, př. 4 takto: – souhlasí se zohledněním připomínky č. 49, – souhlasí se zohledněním připomínky č. 50,
– souhlasí se zohledněním připomínky č. 51, – souhlasí se zohledněním připomínky č. 52, – souhlasí se zohledněním připomínky č. 53, – souhlasí se zohledněním
připomínky č. 54, – souhlasí se zohledněním připomínky č. 55, – souhlasí se zohledněním připomínky č. 56 ■ podmínky vyplývající ze stanoviska MŽP ze dne 1.
9. 2008, čj. 61172/ENV/08, k návrhu Zásad územního rozvoje kraje Vysočina dle
materiálu ZK-05-2008-139, př. 7, vydává Zásady územního rozvoje kraje Vysoči-

na, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v ZK-05-2008139, př. 4, upravené ve smyslu rozhodnutí o námitkách a podle zohlednění připomínek, ukládá odboru ÚPSŘ zajištění zpracování čistopisu Zásad územního rozvoje
kraje Vysočina podle schválených usnesení.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ, termín: do 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0291/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0292/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let,
položka 2227 – Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o částku 14 644 tis. Kč, § 6310
– Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, položka 2141 – Příjmy z úroků o částku 25 000 tis. Kč a § 6172 – Činnost regionální správy, položka 3111
– Příjmy z prodeje pozemků o částku 10 356 tis. Kč) a výdajů (kapitola Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva) rozpočtu kraje o částku 50 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: září 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0293/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení příjmů (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6399 Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku
vypočtené daně z příjmu právnických osob za kraj Vysočina za rok 2007 ve výši
58 692 000 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: září 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0294/05/2008/ZK – Zastupitelstvu kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden–červenec 2008
dle materiálu ZK-05-2008-06, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 16. září 2008
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0295/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové
opatření dle přílohy materiálu ZK-05-2008-07, př. 1 ■ zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz Nemocnici Havlíčkův Brod ve výši 6 000 tis. Kč, Nemocnici Jihlava ve výši 6 000 tis. Kč, Nemocnici Pelhřimov ve výši 5 500 tis. Kč,
Nemocnici Třebíč ve výši 6 000 tis. Kč a Nemocnici Nové Město na Moravě ve
výši 6 000 tis. Kč na krytí výdajů souvisejících s akreditací nemocnic, rozhoduje poskytnout dotace příspěvkovým organizacím kraje – Nemocnici Havlíčkův
Brod, IČ: 00179540, ve výši 6 000 tis. Kč; Nemocnici Jihlava, IČ: 00090638; ve
výši 6 000 tis. Kč; Nemocnici Pelhřimov, IČ: 00511951 ve výši 5 500 tis. Kč; Nemocnici Třebíč, IČ: 00839396, ve výši 6 000 tis. Kč a Nemocnici Nové Město na
Moravě, IČ: 00842001, ve výši 6 000 tis. Kč na krytí výdajů spojených s akreditací nemocnic.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: září 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0296/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ poskytnutí finanční dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství
dle materiálu ZK-05-2008-08, př. 1 ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení
kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3113 Základní školy) o částku 80 tis. Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti
jinde nezařazené), položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 80 tis. Kč
za účelem poskytnutí dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-05-2008-08, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: říjen 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0297/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci obci Číchov, IČ 545643, ve výši 658 270 Kč na úhradu 80 % nákladů, které
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obci vznikly při zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, za inženýrskou činnost a přeložku distribuční soustavy fy E.ON v souvislosti se stavbou
mostu přes řeku Jihlavu – napojení obce ze silnice č. III/40510 dle materiálu ZK05-2008-09, 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 658 300 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 658 300 Kč za účelem
poskytnutí dotace obci Číchov, IČ 545643, na úhradu 80 % nákladů, které obci
vznikly při zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, za inženýrskou
činnost a přeložku distribuční soustavy fy E.ON v souvislosti se stavbou mostu přes řeku Jihlavu – napojení obce ze silnice č. III/40510 dle materiálu ZK-052008-09, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0298/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci městu Počátky, IČ 00248843, ve výši 278 245 Kč na likvidaci škod po orkánu Emma dle materiálu ZK-05-2008-10 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 278 300 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o stejnou
částku 278 300 Kč za účelem poskytnutí dotace městu Počátky, IČ 00248843, na
likvidaci škod po orkánu Emma dle materiálu ZK-05-2008-10, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 15. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0299/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat automatickou baličku písku – ZP 2 s příslušenstvím Hasičskému záchrannému sboru
kraje Vysočina, IČ 70885184, dle materiálu ZK-05-2008-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0300/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnout dotaci obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek
SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok
2008 v celkové výši 4 376 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část dle materiálu ZK-05-2008-12, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0301/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu
se Zásadami zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské
hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008 – Příspěvek na
soutěže poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část ve výši 100 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Krajské sdružení hasičů, IČ 86553216, dle materiálu ZK-05-2008-13, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 15. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0302/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje
Vysočina na požární ochranu na rok 2008 – Příspěvek na akceschopnost jednotek
požární ochrany obcí poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512
Požární ochrana – dobrovolná část v celkové výši 55 000 Kč na akceschopnost
jednotek požární ochrany následujícím obcím: – obec Krásněves (okres Žďár
nad Sázavou), IČ 00545210, 15 000 Kč, – obec Vepřová (okres Žďár nad Sázavou), IČ 00374440, 15 000 Kč, – městys Ostrov nad Oslavou (okres Žďár nad Sázavou), IČ 00295035, 10 000 Kč, – město Bystřice nad Pernštejnem (okres Žďár
nad Sázavou), IČ 00294136, 8 000 Kč, – město Velké Meziříčí (okres Žďár nad
Sázavou), IČ 00295671, 7 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0303/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout peněžitý dar ČR – Ministerstvu vnitra, IČ 00007064, ve výši 400 000 Kč dle materiálů ZK-05-2008-15, ZK-05-2008-15, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0304/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje medaile dle materiálu ZK-05-2008-16, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0305/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává předsedy, místopředsedy a členy: – výboru kontrolního, – výboru finančního, – výboru regionálního rozvoje, – výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, – Výboru
pro udělování medailí kraje Vysočina, s účinností k 18. 10. 2008, ruší – výbor
regionálního rozvoje, – Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina, s účinností k 18. 10. 2008.
odpovědnost: OSH, termín: 18. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0306/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Bezpečnostní analýzu kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2008-18, př. 1 schvaluje
Koncepci prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011 dle materiálu
ZK-05-2008-18, př. 2, ukládá zpracovateli materiál dopracovat ve smyslu vznesených připomínek zejména z hlediska preventivních opatření proti extremismu.
odpovědnost: OSH, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0307/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout dotace dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zastupitelstvo kraje
na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2007 dle materiálu ZK-05-2008-19, př. 1 rozhoduje poskytnout dotace
obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zastupitelstvo kraje (ORJ 1400)
v celkové výši 491 295 Kč na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení
přezkoumání hospodaření za rok 2007 dle materiálu ZK-05-2008-19, př. 1.
odpovědnost: odbor kontroly, ekonomický odbor, termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0308/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. 2832/203 o výměře 14 m², vzniklý dle geometrického plánu
č. 1092-81-2007 z pozemku par. č. 2832/146 v k.ú. a obci Kamenice nad Lipou,
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou schvaluje dodatek č. 250 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0309/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1521/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
268 m², par. č. 1521/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m²
a par. č. 1521/ 9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 95 m² v k. ú.
a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč, schvaluje dodatek č. 247 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0310/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 915/5 o výměře 751 m², par. č. 915/6 o výměře 931 m²,
par. č. 915/ 7 o výměře 27 m², par. č. 915/8 o výměře 55 m², par. č. 915/9 o výměře 33 m² a par. č. 915/11 o výměře 3 m², oddělené geometrickým plánem
č. 162- 4/ 2008 z pozemku par. č. 915/1, vše v k.ú. a obci Vidonín z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví obce Vidonín, schvaluje dodatek č. 248 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0311/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. 702/46 – ost. plocha, silnice o výměře 165 m² v k. ú. a obci Salačova
Lhota z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota, schvaluje dodatek č. 251 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31.12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0312/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 1145/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 956 m²
a par. č. 1145/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 584 m² nově oddělených geometrickým plánem č. 275-5167/2008 z pozemku par. č. 1145 v k. ú. a obci
Hluboké z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Hluboké, schvaluje do-
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datek č. 254 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2008-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0313/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1458/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 920 m²
v k. ú. a obci Horní Paseka z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní
Paseka, schvaluje dodatek č. 255 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0319/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem: – pozemek par. č. 1509/43 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
348 m² nově oddělený geometrickým plánem č. 254-449/2006 od pozemku par.
č. 1509/1 v k. ú. a obci Netín, – pozemek par. č. 1530/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m² nově oddělený geometrickým plánem č. 254-449/ 2006
od pozemku par. č. 1530/1 v k. ú. a obci Netín, – pozemek par. č. 1509/42 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 453 m² nově oddělený geometrickým plánem č. 256-449/2006 od pozemku par. č. 1509/1 v k. ú. a obci Netín, – pozemek
par. č. 1509/44 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 697 m² nově oddělený geometrického plánu č. 281-229/2008 od pozemku par. č. 1509/ 1 v k. ú. a obci
Netín, – z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín ■ nabýt darem:
– pozemek par. č. 1509/25 ostatní plocha, silnice o výměře 298 m² v k. ú. a obci
Netín, – pozemky par. č. 226/2 orná půda o výměře 165 m² v k. ú. Záseka a obci
Netín, – pozemek par. č. 226/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
23 m² v k. ú. Záseka a obci Netín, z vlastnictví obce Netín do vlastnictví kraje Vysočina ■ bezúplatně nabýt pozemek par. č. 226/4 zahrada o výměře 78 m²
v k. ú. Záseka a obci Netín z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina s tím, že bude-li
požadován závazek nepřevoditelnosti pozemku po dobu deseti let, bude ho kraj
akceptovat, schvaluje ■ dodatek č. 264 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-31, př. 1
■ dodatek č. 265 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-31, př. 2 ■ dodatek č. 266 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2008-31, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0314/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 2795/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 299 m² nově
oddělený geometrickým plánem č. 1754-39/2007 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2215/17 v k. ú. a obci
Ledeč nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad
Sázavou, schvaluje dodatek č. 256 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0315/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 2586/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m²
nově oddělený geometrickým plánem č. 208-4799/2008 z pozemku vedeného
ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2586/ 1
v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav, schvaluje dodatek č. 257 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-200827, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0316/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky: ■ par. č. 414/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 890 m²
■ par. č. 414/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 719 m² ■ par. č. 414/ 5
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 263 m² ■ par. č. 414/ 7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 423 m² ■ par. č. 414/9 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 19 m² ■ par. č. 414/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m² ■ par. č. 414/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
34 m² ■ par. č. 415/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 222 m², oddělené geometrickým plánem č. 72-1189/2007 ze dne 29. 8. 2007 z pozemků par.
č. 414/1 a par. č. 415 v k. ú. Maleč u Chotěboře a obci Maleč z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví obce Maleč, schvaluje dodatek č. 263 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2008-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0317/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 2601/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 172 m² v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka, nově zaměřený geometrickým plánem č. 194-47/2008
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Panenská Rozsíčka, schvaluje
dodatek č. 262 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0318/05/2008/ZK –Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem:
– díly a o výměře 109 m², c o výměře 127 m² a f o výměře 129 m² oddělené geometrickým plánem č. 537-28/2008 z pozemku par. č. 2512/1 v k. ú. a obci Kožichovice a sloučené do pozemku označeného jako par. č. 2535/27, – pozemek par.
č. 2512/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m² nově oddělený geometrickým plánem č. 537-28/2008 z pozemku par. č. 2512/1 v k. ú. a obci Kožichovice, – pozemek par. č. 2512/18 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m²
nově oddělený geometrickým plánem č. 537-28/2008 z pozemku par. č. 2512/ 1
v k. ú. a obci Kožichovice, - pozemek par. č. 2512/19 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 158 m² nově oddělený geometrickým plánem č. 54280/ 2008 z pozemku par. č. 2512/1 v k. ú. a obci Kožichovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice ■ nabýt darem pozemek par.
č. 2512/ 13 ostatní plocha, silnice o výměře 23 m² v k. ú. a obci Kožichovice
z vlastnictví obce Kožichovice do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 260 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-30, př. 1 ■ dodatek č. 261 Zřizovací

Usnesení 0320/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
pozemek st. par. č. 205/4 – čp. 829, obchod, zastavěná plocha o výměře 1 m²
v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou nově oddělený geometrickým plánem č. 1870169/2008 z pozemku st. par. č. 205/2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti ElGé, s. r. o., se sídlem Havlíčkově
Brodě, Havlíčkova 3305, PSČ 580 01, IČ: 62027794, za kupní cenu 500 Kč, schvaluje dodatek č. 9 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou schváleného dle materiálu ZK-05-2008-32, př.
1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0321/05/2008/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 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0322/05/2008/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. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0323/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně
pozemek par. č. 460/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 211 m², oddělený geometrickým plánem z pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci – původ
PK par. č. 460 v k. ú. Týmova Ves, obec Lukavec z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví Dřevozpracujícího družstva, Lukavec č. p. 9, PSČ 394 26 Lukavec,
IČ: 000 28 631, za dohodnutou kupní cenu 321 100 Kč, schvaluje dodatek Zřizovací listiny č. 268 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-05-2008-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31.12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0324/05/2008/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
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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 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0325/05/2008/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: listopad 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0331/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemky par. č. 186 – ostatní plocha, zeleň o výměře 165 m², par. č. 188 – ostatní plocha, zeleň o výměře 302 m² a par. č. 953/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 92 m², vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem, schvaluje Dodatek č. 14
Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-05-2008-44, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový, termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0326/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést úplatně pozemky par. č. 2890/2 – díl c o výměře 12 m², par. č. 2890/1 – díly e+f o výměře 52 m² a par. č. 2889/2 o výměře 114 m², vše v k. ú. a obci Jemnice vzniklé
dle geometrického plánu č. 1548-3365/2007, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví EMPO HOLZ, s. r. o., se sídlem Jemnice, U Černého mostu 1029, PSČ 675 31,
IČ 25525671, za kupní cenu 8 900 Kč, ke které se připočte 1 000 Kč – polovina
nákladů za vyhotovení znaleckých posudků ■ úplatně nabýt zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 2889/3 díly g+h o výměře 60 m²
v k. ú. a obci Jemnice vzniklý dle geometrického plánu č. 1548-3365/2007 z vlastnictví EMPO HOLZ, s. r. o., se sídlem Jemnice, U Černého mostu 1029, PSČ 675 31,
IČ 25525671, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 3 000 Kč, schvaluje
dodatek č. 275 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-39, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0327/05/2008/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: listopad 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0328/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést
darem: – pozemek par. č. 745/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 558 m² – oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par.
č. 745/2, – pozemek par. č. 745/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 595 m² – oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par.
č. 745/2, – pozemek par. č. 745/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 145 m² – oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par.
č. 745/2, – pozemek par. č. 772/ 3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m² – oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par.
č. 772/ 1, – pozemek par. č. 772/ 4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 744 m² – oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1, – pozemek par. č. 772/5 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 240 m² – oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1, – díl c o výměře 28 m² oddělený geometrickým plánem
č. 194- 3909/ 2007 z pozemku par. č. 772/1 a sloučený do pozemku par. č. 38, vše
v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Římov ■ nabýt darem díl a o výměře 578 m² oddělený geometrickým plánem č. 194- 3909/2007 z pozemku par. č. 38 a sloučený do pozemku par.
č. 772/1 v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov z vlastnictví obce Římov do
vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 258 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052008-41, př. 1 ■ dodatek č. 259 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-41, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0329/05/2008/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. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0330/05/2008/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.

Usnesení 0332/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 27 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 178 m², par. č. 40
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 216 m², par. č. 58-ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 381 m², par. č. 61 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 73 m² a par.
č. 91 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m², vše v k. ú. a obci Horní Loučky
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Loučky, schvaluje Dodatek č. 241 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2008-45, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový, termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0333/05/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0334/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek
par. č. 1507/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 439 m² v k. ú. a obci Třebíč
z vlastnictví firmy Benzina, s. r. o., se sídlem Dělnická 12, PSČ 170 04 Praha 4,
IČ 60193328, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 223 045 Kč, schvaluje dodatek č. 246 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-47, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0335/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje Vysočina, v rozsahu a za
cenu dle materiálu ZK-05-2008-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0336/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemky z vlastnictví obce Puklice do vlastnictví kraje Vysočina a z vlastnictví Města Brtnice do vlastnictví kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-052008-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0337/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků zastavěných tělesem silnice II/128 z vlastnictví Města Pacov do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu dle
materiálu ZK-05-2008-50, př. 1 ■ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací
na části pozemků pro rozšíření chodníků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Pacov v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 2 ■ nabýt úplatně pozemek z vlastnictví ČR – Finančního ředitelství v Brně do vlastnictví kraje
Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 3, za cenu stanovenou dle
znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0338/05/2008/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. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0339/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt koupí
pozemky pro akci II/602, hr. kraje–Pelhřimov, 4. stavba v rozsahu a za podmínek
dle materiálu ZK-05-2008-52, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina ■ nabýt bezúplatně pozemky pro akci II/602, hr. kraje–Pelhřimov, 4. stavba v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-52, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0340/05/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0341/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2008-54, 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: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0342/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina jako budoucím darujícím
a obcí Vilémovice jako budoucím obdarovaným na pozemky par. č. 647/5 o výměře 830 m², par. č. 647/6 o výměře 849 m², par. č. 663/4 o výměře 3 403 m², par.
č. 694/29 o výměře 206 m², par. č. 694/30 o výměře 28 m², par. č. 694/31 o výměře 59 m² a par. č. 694/32 o výměře 2 m² v katastrálním území Vilémovice
u Ledče nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0343/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemek par. č. 92/2 o výměře 13 m² v katastrálním území a obci Velká Bíteš
z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0344/05/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0345/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 242
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-58, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0346/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje schválit dodatek
č. 240 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-59, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0347/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 10 Zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2008-60, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-62, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní
smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0350/05/2008/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 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0351/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího prodávajícího a společností E.ON Česká republika, s. r. o. , F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice, IČ: 257 33 591, na straně budoucího kupujícího, v níž se
smluvní strany zaváží po geometrickém zaměření části pozemku par. č. 1462/5
v k. ú. a obci Humpolec v rozsahu cca 25 m² k uzavření kupní smlouvy za cenu
v místě a čase obvyklou, tj. za částku 390 Kč/ m² + 11 790 Kč jako hodnotu trvalého porostu, bude-li GP plánem dotčen.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0352/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Čáslavsko, ve které
se kraj po vydání správního rozhodnutí o vyřazení části silnice III/01819 ze silniční sítě zaváže uzavřít darovací smlouvu na převod pozemků par. č. 636/4
– ostatní plocha, silnice a PK par. č. 632/1 v k. ú. Štědrovice a obci Čáslavsko
a komunikace na těchto pozemcích postavené včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čáslavsko.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0353/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí nabídku
převodu nepotřebného majetku státu v příslušnosti hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, dle materiálu ZK-05-2008-66, př. 1 rozhoduje nevyužít tuto nabídku.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0354/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. 283/5 o výměře 516 m², par. č. 283/6 o výměře 88 m², par.
č. 283/ 7 o výměře 53 m², par. č. 283/8 o výměře 54 m² a par. č. 283/9 o výměře
194 m², zaměřené geometrickým plánem č. 139-87-2008 z pozemku par. č. 283/4,
vše v k. ú. Pavlov u Rynárce a obci Pavlov, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov schvaluje dodatek č. 249 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-200871, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0355/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít
smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina, podle které Ředitelství silnic a dálnic ČR převede a kraj Vysočina
převezme do svého vlastnictví úsek stávající silnice I/34 od křižovatky se silnicí
III/03422 do místa budoucí křižovatky se silnicí I/19 ■ nabýt bezúplatným převodem od Ředitelství silnic a dálnic ČR stavební objekt SO 103 v budoucnu vybudovaný v rámci stavby I/34 Rouštany – Pohled do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0348/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 243
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-61, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0356/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 Technická
zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, o částku 4 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 4 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: září 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0349/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby
a územní rozvoj jinde nezařazené (ÚZ 00081), o částku 3 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva,
o stejnou částku 3 000 tis. Kč určenou na výkupy pozemků, rozhoduje nabýt

Usnesení 0357/05/2008/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
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k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0358/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 276
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-77, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0359/05/2008/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: listopad 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0360/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně pozemky par. č. 3942/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m², par.
č. 3942/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m², par. č. 3942/13 – ost.
plocha, manipulační plocha o výměře 6 272 m², par. č. 3943 – zast. plocha a nádvoří o výměře 311 m², budovu bez č. p/č. e. stojící na pozemku par.č. 3942/5, budovu bez č.p./č.e. stojící na pozemku par. č.3942/10 a budovu bez č. p./č. e. stojící
na pozemku par. č. 3943, vše v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Českou správu sociálního zabezpečení za kupní cenu 3 300 000 Kč s tím, že současně bude zřízeno věcné břemeno uložení a provozování kabelů nízkého napětí a sdělovacích kabelů
v pozemku par. č. 3942/13 v k. ú. a obci Jihlava ve prospěch kraje Vysočina jako
vlastníka nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava dle smlouvy kupní a o zřízení věcného břemene dle materiálu ZK-05-2008-37, př. 1 deklaruje, že převod pozemků
je činěn za účelem vytvoření územní správy sociálního zabezpečení, která bude
zajišťovat činnost pro celé území kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0361/05/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Usnesení 0362/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje za podmínky, že Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém 5. zasedání dne 16. 9. 2008 schválí rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku
50 mil. Kč, si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o nabytí movitých věci nacházejících se ve skladovém areálu Helenín č.p. 4979 do vlastnictví kraje Vysočina,
rozhoduje ■ změnit usnesení 0394/06/2007/ZK tak, že usnesení se doplňuje o část: – schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
o částku 3 282 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 282 tis. Kč určenou na nákup nemovitostí a movitých věcí v k.ú. Helenín
a obci Jihlava“, a dále se usnesení mění tak, že text „rozhoduje nabýt úplatně budovu bez č. p./ č. e. jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 342, budovu č. p. 4979 jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 345, budovu bez
č.p./č.e. jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 347, budovu bez č. p./č. e.
jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 348, pozemky par. č. 339/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 3 137 m², par. č. 339/2 zastavěná
plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 901 m², par. č. 342 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 1009 m², par. č. 344/1 ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 707 m², par. č. 345 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 670 m², par. č. 346 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře
1 157 m², par. č. 347 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 567 m² a par. č. 348
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1197 m², vše k. ú. Helenín a obci Jihlava se všemi součástmi a příslušenstvím tak, jak je obsaženo ve znaleckém posudku č. 4121/257/07 vypracovaném ke dni 8. 10. 2007 Marcelem Kurhajcem
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha, Vršovice 101 01,
IČ 67779999, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 31 984 210 Kč“ se ruší
a nahrazuje se novým textem, který zní: „rozhoduje nabýt úplatně z vlastnictví
České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Zařízení služeb pro
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Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha, Vršovice 101 01, IČ 67779999
do vlastnictví kraje Vysočina: – pozemek par. č. 339/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 137 m² – pozemek par. č. 339/2 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 901 m² – pozemek par. č. 342 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 009 m² – pozemek par. č. 344/1 – ost. plocha, sportoviště o výměře 707 m²
– pozemek par. č. 345 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 696 m² – pozemek
par. č. 346 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 131 m² – pozemek par. č. 347
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1567 m² – pozemek apr. č. 348/1 – ost.
plocha, jiná plocha o výměře 1 169 m² – pozemek par. č. 348/2 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 28 m² - budovu č.p. 4 979 – jiná stavba stojící na pozemku par. č. 345 - budovu bez č.p./č.e. – jiná stavba stojící na pozemku par. č. 342,
– budovu bez č. p./č. e. – jiná stavba stojící na pozemku par. č. 347, - budovu bez
č.p./č.e. – jiná stavba stojící na pozemku par. č. 348/2, vše v k. ú. Helenín, obec
Jihlava, za cenu stanovenou znaleckým posudkem Marcela Kurhajce ve výši
33 781 630 Kč a dále: - zařízení plynové kotelny za cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 10/2008 znalkyně Milady Víškové ve výši 1 200 000 Kč, – movité věci ve skladovém areálu Helenín č. p. 4979 (přístřešky u kotelny, plechovou
vrátnici, plechové garáže) v rozsahu a za cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 32/2008 znalkyně Milady Víškové ve výši 285 000 Kč“.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0363/05/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0364/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 10 Zřizovací listiny Střední školy stavební Jihlava dle materiálu ZK-05-2008-70, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0365/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ úplatně
převést nemovitý majetek dle materiálu ZK-05-2008-73, př. 1, za kupní cenu
11 800 000 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě, IČ 00294900, rozdíl mezi kupní cenou a cenou obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 16 300 000 Kč, tedy 4 500 000 Kč,
je poskytnut jako podpora malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis ■ úplatně převést nemovitý majetek dle materiálu ZK-05-200873, př. 2, za kupní cenu 1 250 000 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví
městyse Sněžné, IČ 00295451, rozdíl mezi kupní cenou a cenou obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 2 868 000 Kč, tedy 1 618 000 Kč,
je poskytnut jako podpora malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis ■ převést darem z vlastnictví kraje Vysočina nemovitý majetek dle materiálu ZK-05-2008-73, př. 3, do vlastnictví města Nové Město na
Moravě, IČ 00294900 ■ převést darem z vlastnictví kraje Vysočina nemovitý majetek dle materiálu ZK-05-2008-73, př. 4, do vlastnictví městyse Sněžné,
IČ 00295451 ■ poskytnout městu Nové Město na Moravě, IČ 00294900, peněžitý dar ve výši 7 850 000 Kč za podmínek uvedených v Darovací smlouvě dle
materiálu ZK-05-2008-73, př. 9 schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve
zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n., o částku 7 850 000 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 Ostatní činnost j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o tuto částku určenou na poskytnutí finančního daru městu Nové Město na Moravě.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor ekonomický, odbor majetkový, termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Usnesení 0366/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků ve výši 16 234 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu
kraje na rok 2008, kapitoly Nemovitý majetek, § 6172 Činnost regionální správy
(ÚZ 98712), za účelem financování aktivit týkajících se sídla kraje.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor majetkový, termín: říjen 2008
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 4, zdrželi se 4.
Usnesení 0367/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava budovu – objekt bydlení č. p. 65 v Jihlavě postavenou na pozemku par. č. 100, garáž
bez č. p./č. e postavenou na pozemku par. č. 101, pozemky par. č. 100, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 584 m², par. č. 101, zastavěná plocha a nádvoří o vý-
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měře 228 m², par. č. 102, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 101
m² vše v k. ú. a obci Jihlava dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2008-78,
př. 1 ■ poskytnout statutárnímu městu Jihlava věcný dar movitých věcí dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 3 ■ nabýt darem z vlastnictví
statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina budovu – objekt bydlení
č. p. 1317 v Jihlavě postavenou na pozemku par. č. 2766 a pozemek par. č. 2766,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 393 m², vše v k. ú. a obci Jihlava, se zřízením předkupního práva ve prospěch dárce po dobu 20 let od vkladu vlastnického
práva za cenu 1000 Kč dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 4
■ nabýt darem z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina budovu – objekt bydlení č.p. 1468 v Jihlavě postavenou na pozemku par.
č. 3002 a pozemek par. č. 3002, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 665 m²,
vše v k. ú. a obci Jihlava se zřízením předkupního práva ve prospěch dárce po
dobu 20 let od vkladu vlastnického práva za cenu 1 000 Kč dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2008-78 př. 5 ■ zrušit příspěvkovou organizaci Základní
umělecká škola Jihlava dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 6, schvaluje ■ smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 7 ■ schválit smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 8 ■ za
podmínky, že Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém 5. zasedání dne 16. 9. 2008
schválí rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409, Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 50 mil. Kč ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj
j. n. o částku 15 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409, Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 15 mil. Kč určenou na poskytnutí peněžitého daru statutárnímu městu Jihlava
pro potřeby Základní umělecké školy Jihlava ■ poskytnutí peněžitého daru ve
výši 15 mil. Kč statutárnímu městu Jihlava pro potřeby Základní umělecké školy
Jihlava dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 2 ■ dodatek č. 3
Zřizovací listiny Základní umělecké školy Jihlava dle materiálu ZK-05-2008-78,
př. 9upr1 ■ dodatek č. 4 Zřizovací listiny Gymnázia Jihlava, Jana Masaryka 1,
dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 10 ■ dodatek č. 6 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 11upr1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0368/05/2008/ZK – Zastupitelstva kraje bere na vědomí zápisy
o provedení kontroly č. 1/2008, 2/2008, 3/2008 předložené Kontrolním výborem
Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů ZK-05-2008-80, př. 1, ZK-05-200880, př. 2, ZK-05-2008-80, př. 3.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0369/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením
Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0100/02/2008/ZK ze dne 25. 3. 2008 obci Unčín z původního účelu použití Oprava hospodářské budovy na nový účel použití
Oprava střechy na domě č. p. 66.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0370/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod dle
materiálu ZK-05-2008-82, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
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schéma na podporu malých a středních podnikatelů dle materiálu ZK-05-200885, př. 3 ■ Auditorskou zprávu pro zvláštní účely pro Grantové schéma Podpora
regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2008-85, př. 4.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0374/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 14. 2. 2007 dle materiálu ZK-052008-86, př. 1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0375/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít
Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu Regionální
centrum biotechnologických aplikací molekulární ekologie živočichů mezi krajem Vysočina a Ústavem biologie obratlovců AV České republiky, v. v. i., dle materiálu ZK-05-2008-87, př. 3 ■ poskytnout dotaci v maximální výši 2 000 tis. Kč
Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., IČ 68081766, dle materiálu ZK-052008-87, př. 2upr1, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Regionální rozvoj, § 3809 Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný,
o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o stejnou částku 2 000 tis. Kč určenou na poskytnutí dotace Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., IČ 68081766, dle materiálu ZK-05-2008-87, př. 2upr1.
odpovědnost: ORR, OE, OŠMS, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0376/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí revizi Územní energetické koncepce kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2008-88, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0377/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ uzavření Dohody o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery (Vysočina Tourism, příspěvková organizace – projektový partner 2) v rámci
projektu předkládaného s žádostí o podporu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 dle materiálu ZK-05-2008-89,
př. 3 ■ obsah projektu Přeshraniční rozvíjení komunikace s cílovými trhy v České republice a v Rakousku pro turistické regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko v Operačním programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko
–Česká republika 2007–2013 v prioritní ose 1 Socioekonomický rozvoj, cestovní
ruch a transfer know-how, oblast podpory Cestovní ruch, kultura a ekonomika
volného času, dle materiálu ZK-05-2008-89, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0378/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická pomoc v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, termín: 1. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.

Usnesení 0372/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu
o partnerství pro projekty Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2 dle materiálu ZK-05-2008-84, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.

Usnesení 0379/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu usnesení
č. 0193/03/2008/ZK ze dne 13. 5. 2008, a to: ■ text bodu ve znění: „poskytnout
dotace z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v celkové výši 3 122 325 Kč žadatelům uvedeným v materiálu
ZK-03-2008-55, př. 1, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí
obcí č. 01/08“ se nahrazuje novým textem: „poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, v celkové výši 3 145 925 Kč žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2008-91, př. 1,
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 01/08“ ■ materiál
ZK-03-2008-55, př. 1 se nahrazuje novým materiálem ZK-05-2008-91, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0373/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ informace o realizovaných grantových schématech dle materiálů ZK-05-2008-85, př.1,
ZK-05-2008-85, př. 2 ■ Auditorskou zprávu pro zvláštní účely pro Grantové

Usnesení 0380/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek
z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2008-92, př. 2.

Usnesení 0371/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK-05-2008-83, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
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odpovědnost: OKPP, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0381/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje ve smyslu § 35
odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění, v rámci konaného 18. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje
Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu s finančním
oceněním ve výši 60 tis. Kč (ORJ 4000, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury) nakladateli knihy, která byla nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0382/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu
s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 25 000 Kč Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ: 63438216, na
krytí nákladů spojených s pořádáním mezinárodních plaveckých závodů AXIS
CUP 2008, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 rozpočtu kraje Vysočina – Kulturní, společenské a sportovní akce
podporované krajem Vysočina v roce 2008) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n., o částku 25 tis. Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o stejnou částku 25 tis. Kč určenou na poskytnutí dotace pro
Jihlavský plavecký klub AXIS, IČ 63438216 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním mezinárodních plaveckých závodů AXIS CUP 2008, dle materiálů ZK05-2008-95, př. 1, ZK-05-2008-95, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0383/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 36
odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč občanskému
sdružení Tančírna Třešť, Na vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť, IČ: 26548160, na krytí nákladů spojených s pořádáním projektu Cihelna Třešť 2008 & Obludárium
bří Formanů aneb Cihelna pro děti a jejich rodiče, dle materiálu ZK-05-2008-96,
př. 3, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 200 tis. Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka
Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 200 tis. Kč určenou na poskytnutí
dotace pro občanské sdružení Tančírna Třešť, Na vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť,
IČ: 26548160, na krytí nákladů spojených s pořádáním projektu Cihelna Třešť
2008 & Obludárium bří Formanů aneb Cihelna pro děti a jejich rodiče, dle materiálu ZK-05-2008-96, př. 1, materiálu ZK-05-2008-96, př. 2., a materiálu ZK05-2008-96, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0384/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, IČ 63438216 v celkové výši 16 620 Kč
na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu ZK-052008-97, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0385/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně na rok 2008
školám uvedeným v materiálu ZK-05-2008-99, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0386/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení neinvestiční dotace z MŠMT pro Střední školu stavební Jihlava na realizaci
vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků v regionech ve výši 1 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel
Střední školy stavební Jihlava, termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0387/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši
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1 401 401 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2008-101, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, v celkové výši
2 345 157 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2008-101, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0388/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových
složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, v celkové výši 8 607 tis. Kč
dle materiálu ZK-05-2008-102, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizují obce, v celkové výši 15 533 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2008-102, př. 2 a soukromým školám a školským zařízením v celkové výši 837 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2008-102, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0389/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 5
Zřizovací listiny Základní umělecké školy, Ledeč nad Sázavou, Na Mizerově 82,
dle materiálu ZK-05-2008-103, př. 1 ■ Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí, dle materiálu ZK-05-2008-103, př. 2
■ Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní
3, dle materiálu ZK-05-2008-103, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0390/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-05-2008-104, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D,
4C,D, 4A,B, 5A, 5B,C, 8B, 8C, 9A, 9B, 11A, 11B, 12A, 12B.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 11. 2008 odeslat příslušnému správnímu
orgánu
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0391/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit příspěvkovou organizaci Základní školu Pacov, Španovského 319, dle materiálu
ZK-05-2008-106, př. 2 ■ uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle
materiálu ZK-05-2008-106, př. 1 ■ poskytnout městu Pacov věcný dar movitých
věcí dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2008-106, př. 3 ■ schválit smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu ZK-05-2008-106, př. 4 ■ poskytnout
městu Pacov peněžitý dar ve výši 1,9 mil. Kč dle darovací smlouvy dle materiálu
ZK-05-2008-106, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0392/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 36
odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout finanční dar ve výši 150 tis. Kč režisérovi filmu,
který obdrží Cenu pro nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy ze
sekce Mezi moři v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava
2008, dle vzoru darovací smlouvy uvedeném v materiálu ZK-05-2008-93, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0393/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout investiční dotaci ve výši maximálně 5 682,81 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši
maximálně 2 217,19 tis. Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu příspěvkovým
organizacím kraje dle materiálu ZK-05-2008-98, př. 1 za účelem podpory zřizování a vybavování učeben mechatroniky v rámci projektu Učebny mechatroniky, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 900,00 tis. Kč
při současném zvýšení § 3122 Střední odborné školy, položky 6351 – Investiční
transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 5 611,41 tis. Kč a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
461,94 tis. Kč a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 71,40 tis. Kč a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve
výši 1 755,25 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace jmenovitě uvedené
v materiálu ZK-05-2008-98, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0394/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se zapojením kraje
Vysočina do projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-052008-105, př. 1, schvaluje záměr poskytnout prostředky z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu
ZK-05-2008-105, př. 1, maximálně ve výši 23,25 mil. Kč za celé pětileté období trvání projektu, avšak pouze do výše 50 % skutečných nákladů projektu a za
podmínky, že orgány ČEZ, a. s., schválí zapojení ČEZ, a. s., do projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

kové organizaci, ve výši 3 447 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů na pořízení
PHM v roce 2008, schvaluje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení
kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, o částku 3 447 tis. Kč s určením pro Krajskou
správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na pokrytí zvýšených
nákladů na pořízení PHM v roce 2008 při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 3 447 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický a ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0395/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zvýšit rozsah
základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2008 o 7 699 492 Kč
ve veřejné linkové osobní dopravě ■ zvýšit rozsah základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina roku 2008 o 4 711 178 Kč ve veřejné drážní osobní dopravě,
schvaluje rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, § 2221
Provoz veřejné silniční dopravy o částku 7 699 500 Kč a § 2242 Provoz veřejné
železniční dopravy o částku 4 711 200 Kč určenou na zvýšené výdaje související s dopravní obslužností ve veřejné linkové osobní dopravě a s dopravní obslužností ve veřejné drážní osobní dopravě při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva ,
o částku 12 410 700 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický,
termín: 30. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0402/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 136P/2008/1 dle materiálu ZK-05-2008-114, př. 1upr1, schvaluje jmenovité
akce uvedené v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2008/1, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie, a přijímá závazek příjemce k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké se podle Dodatku č. 136P/2008/1 uskuteční
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie
u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2008/1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0396/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 35 mil. Kč na zvláštní
účet kraje určený na financování projektu II/152 Jaroměřice – Hrotovice s tím, že
finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu, prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2008-108, př. 2, část A,
rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu II/152 Jaroměřice – Hrotovice dle materiálu ZK05-2008-108, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 16. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0397/05/2008/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 podle materiálu ZK-05-2008-109, př. 1 ,
a materiálu ZK-05-2008-109, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0398/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje přijmout dar
– projektovou dokumentaci v rozsahu dle darovací smlouvy, která je přílohou
materiálu ZK-05-2008-110, př. 1, od města Velké Meziříčí.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0399/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
neinvestiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, IČ 00090450,
příspěvkové organizaci, ve výši 3 962 tis. Kč na pokrytí mimořádných nákladů vynaložených na odstranění škod způsobených vichřicí Emma, schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice,
o částku 3 962 tis. Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny,
příspěvkovou organizaci, na pokrytí mimořádných nákladů vynaložených na odstranění škod způsobených vichřicí Emma při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 3 962 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický a ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, termín:
31.12.2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0400/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí změnu
usnesení č. 0256/08/2007/RK ze dne 20. 2. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0401/05/2008/ZK – zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočina, IČ 00090450, příspěv-

Usnesení 0403/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, IČ 00090450, investiční dotaci ve výši
5 920 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2008-115,
př. 1 a neinvestiční dotaci ve výši 9 266 000 Kč na dofinancování oprav mostů
jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2008-115, př. 2, schvaluje rozpočtové
opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě o částku 15 186 000 Kč
jmenovitě uvedených dle materiálu ZK-05-2008-115, př. 3 při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
o částku 9 266 000 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 5 920 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0404/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout investiční dotaci městysu Jimramov ve výši 200 000 Kč s určením na výdaje spojené s úhradou kupní ceny za výkup nemovitosti – objektu bývalého hostince
Koruna v městysu Jimramov, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, o částku 200 tis. Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 200 tis. Kč určenou na poskytnutí
dotace městysu Jimramov na výdaje spojené s úhradou kupní ceny za výkup nemovitosti – objektu bývalého hostince Koruna v městysu Jimramov.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0405/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí návrh postupu na zabezpečení přípravy projektu Implementace soustavy Natura 2000
– Vysočina dle materiálu ZK-05-2008-117, který by měl být předložen do OP
ŽP, schvaluje ■ převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na
přípravu a realizaci projektu Implementace soustavy Natura 2000 – Vysočina
v celkové výši max. 6,4 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány v průběhu let 2009–2013 postupně dle aktuální potřeby projektu
■závazek kraje Vysočina na předfinancování projektu Implementace soustavy
Natura 2000 – Vysočina v letech 2009–2013 v celkové výši max. 6,4 mil. Kč
a závazek na zajištění vlastních zdrojů financování projektu Implementace soustavy Natura 2000 – Vysočina ve výši max. 640 tisíc Kč ■ snížení částek uvedených v usnesení č. 0515/07/2007/ZK tak, že částka 14 mil. Kč se mění na částku
1,5 mil. a částka 1,4 mil. se mění na 150 tis. Kč, ukládá OŽP dopracovat žádost
o podporu projektu Implementace soustavy Natura 2000 – Vysočina a předložit
ji ke schválení radě kraje.
odpovědnost: OŽP, termín: říjen 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0406/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků ve výši max. 24 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Zdravotnické přístroje Nemocnice
Havlíčkův Brod s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle
aktuální potřeby projektu.
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odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0407/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje celostátní soutěž
s názvem Bezpečná nemocnice dle materiálu ZK-05-2008-119, uděluje putovní Cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice tomu lůžkovému zdravotnickému zařízení, jehož projekt se na základě vyhodnocení odborné komise
umístí na 1. místě celostátní soutěže, bere na vědomí kritéria pro hodnocení přihlášených lůžkových zdravotnických zařízení uvedená v materiálu ZK-05-2008119, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0408/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout investiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630, ve výši 9 383 tis Kč za účelem realizace projektu
mobilní podpory výjezdů ZZS, schvaluje ■ v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3533 – Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00058),
o částku 4 583 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 4 583 tis. Kč ■ v rámci výdajové části rozpočtu
kraje, kapitoly Zdravotnictví, zvýšení § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ
00054), o částku 4 800 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu
kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 3522 – Ostatní
nemocnice, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054), o stejnou
částku 4 800 tis. Kč ■ zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku
9 383 tis. Kč za účelem realizace projektu mobilní podpory výjezdů ZZS.
odpovědnost: OSVZ, ředitel ZZS, OI, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0409/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje: ■ poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
IČ: 00511951, ve výši 6 300 tis Kč ■ poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540, ve výši 1 300 tis Kč
■ poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou
organizaci, IČ 00179540, ve výši 1 298 tis Kč, na pokrytí investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení, schvaluje ■ v rámci výdajové části rozpočtu
kraje, kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice a položky 6351
– Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054), o celkovou částku 7 600 tis. Kč s určením pro: – Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou
organizaci, ve výši 6 300 tis. Kč, – Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 1 300 tis. Kč, při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054), o stejnou částku
7 600 tis. Kč ■ v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví
zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o celkovou částku 1 298 tis.
Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054), o stejnou částku 1 298 tis. Kč ■ zvýšení závazného
ukazatele Investiční dotace : – u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace,
o částku 6 300 tis. Kč, – u Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
o částku 1 300 tis. Kč, na pokrytí investičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení ■ zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnici Havlíčkův Brod,
příspěvkové organizace, o částku 1 298 tis. Kč na pokrytí neinvestičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková
a ambulantní oddělení.
odpovědnost: OSVZ, ekonomický odbor, ředitelé Nemocnice Pelhřimov, p. o.,
Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0410/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 2420 – Splátky
půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů)
o částku 4 039 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (pol.
8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, termín:
do 25. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0411/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí koncept zajištění hospicové péče předložený Oblastními charitami v kraji Vysočina s tím:
– že tento koncept naplňuje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje
Vysočina na období 2008–2009 a Zdravotní plán kraje Vysočina, – že oblastní
charity v kraji Vysočina budou pro rok 2009 žádat o financování středisek v Jihlavě, Třebíči, Žďáru nad Sázavou, Havlíčkově Bodě a Pelhřimově ze všech obvyklých zdrojů financování hospicové péče a z rozpočtu kraje bude na provoz
tohoto střediska poskytován pouze příspěvek doplňující ostatní zdroje, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359
–Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 2 550 000,- Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 2 550 000 Kč,
určenou na poskytnutí dotací Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, se sídlem
Třída Kpt. Jaroše 1928, 602 00, Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČ: 15060233,
se sídlem B. Němcové 188, 580 01, Havlíčkův Brod, a Oblastní charitě Pelhřimov, IČ: 47224541, se sídlem Solní 1814, 393 01, Pelhřimov, na provoz Charitní
Domácí hospicové péče na čtvrté čtvrtletí roku 2008, rozhoduje poskytnout dotaci: ■ Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1928,
602 00, Brno, ve výši 1 530 000 Kč dle materiálu ZK-05-2008-123, př. 1 Smlouva
o poskytnutí dotace ■ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, se sídlem
B. Němcové 188, 580 01, Havlíčkův Brod, ve výši 510 000 Kč dle materiálu ZK05-2008-123, př. 1, Smlouva o poskytnutí dotace ■ Oblastní charitě Pelhřimov,
IČ: 47224541, se sídlem Solní 1814, 393 01, Pelhřimov ve výš 510 000 Kč dle materiálu ZK-05-2008-123, př. 1, Smlouva o poskytnutí dotace.
odpovědnost: OSVZ, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Usnesení 0412/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje příslib poskytnutí dotace ve výši max. 25 % z celkových nákladů, maximálně však 1 050 000 Kč
(včetně neuznatelných nákladů), ze zvláštního účtu vod kraje Městysu Dolní Cerekev na spolufinancování nákladů postsanačního monitoringu kvality podzemních vod na lokalitě bývalé skládky průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov
za podmínky, že na monitoring budou poskytnuty finanční prostředky z OPŽP
a SFŽP ČR.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0413/05/2008/ZK –Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ zapojení finančních prostředků ve výši 6 257 000 Kč ze zvláštního účtu vod kraje do rozpočtu kraje, kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly, pro poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické
akce ■ poskytnout investiční dotace obcím a dobrovolnému svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly,
na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 25 604 962 Kč dle
materiálu ZK-05-2008-125, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0414/05/2008/ZK –Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
investiční dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda, ve výši
3 314 500 Kč dle materiálu ZK-05-2008-126, př. 1, na realizace staveb vodních
děl podpořených Ministerstvem zemědělství v rámci programu 229 310 Výstavba
a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, podprogramu 229 312 (výstavba
a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů).
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0415/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2008-127, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
termín: 30. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0416/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje mezinárodní spolupráci popsanou v materiálu ZK-05-2008-128, pověřuje hejtmana kraje podpisem materiálu ZK-05-2008-128, př. 1, za hostitelskou organizaci stáže.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: říjen 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0417/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ vstup kraje
Vysočina do projektu ICHNOS Plus ■ převod finančních prostředků z Fondu
strategických rezerv ve výši max. 4 703 tis Kč. na zvláštní účet určený na finan-
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cování projektu ICHNOS Plus, s tím že finanční prostředky budou uvolňovány
postupně podle aktuální potřeby projektu, ukládá odboru informatiky po obdržení smluvních podkladů k projektu připravit podkladový materiál pro zastupitelstvo kraje.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, termín: září 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0418/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje za podmínky, že Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém 5. zasedání dne 16. 9. 2008 schválí rozpočtové
opatření, kterým bude navýšena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 50 mil.
Kč, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika,
§ 3636 Územní rozvoj o částku 248 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 248 000 Kč určenou na poskytnutí dotací dle
Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 19/07 na podporu systémové výstavby
a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina pro město Bystřice nad Pernštejnem, rozhoduje poskytnout dotaci dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 19/07 na podporu systémové výstavby a financování
datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina městu Bystřice nad
Pernštejnem, IČ 00294136, ve výši 247 817 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, termín: 1. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0419/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Obnova památkově chráněných území na podporu obnovy nepamátkových
objektů na území městských památkových rezervací a zón v objemu 1 147 tis. Kč
dle materiálu ZK-05-2008-131, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Obnova památkově chráněných území ve složení: ODS – Tomáš Dufek, Hana
Müllerová, KDU-ČSL – Jaroslav Poborský, Jan Štefáček, KSČM – Jan Slámečka, Blanka Vyhnalíková, ČSSD – Miroslav Báňa, Emil Dračka, SNK–ED – Jaroslav Huňáček, Marie Černá ■ Jaroslava Huňáčka předsedou řídicího výboru
grantového programu Obnova památkově chráněných území ■ garantem grantového programu Obnova památkově chráněných území odbor kultury a památkové péče a Olgu Čermákovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu
Panáčkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP, termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0420/05/2008/ZK –Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Volný čas 2009 dle materiálu ZK-05-2008-132, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Volný čas 2009 ve složení: ODS – Vladislav Nechvátal,
Věra Matějíčková, KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý, Jiří Havlíček, KSČM – Jaroslava Bambasová, Roman Ondrušek, ČSSD – Petr Krčál, Jaroslava Čermáková,
SNK–ED – Zdeněk Jirsa, Hana Žáková ■ Vladislava Nechvátala předsedou řídicího výboru grantového programu Volný čas 2009 ■ garantem grantového programu Volný čas 2009 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Věru
Trávníkovou s právem hlasovacím a Vilibalda Prokopa s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0421/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Bioodpady 2008/II na podporu tvorby uceleného systému nakládání
s bioodpadem dle materiálu ZK-05-2008-133, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Bioodpady 2008/II ve složení: ODS – Pavel Hájek, Zdeněk Čermák, KDU-ČSL – Jiří Vondráček, Jan Karas, KSČM – Jiří Vlach, Ladislav Brož,
ČSSD – Zdeněk Smutný, Alena Spilková, SNK–ED – Pavel Gregor, Marie Černá ■ Pavla Hájka předsedou řídicího výboru grantového programu Bioodpady
2008/II ■ garantem grantového programu Bioodpady 2008/II odbor životního
prostředí a Pavlu Bendovou (PE) zástupcem garanta s právem hlasovacím a Evu
Navrátilovou (JI) s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽP, termín: 31. října 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0422/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Webové stránky pro všechny – aktivní weby 2008 dle materiálu ZK-052008-134, př. 1 jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Webové stránky
pro všechny – aktivní weby 2008 ve složení: ODS – Zdeněk Trnka, Jaroslav Makovec, KDU-ČSL – Michael Omes, Štěpán Komárek, KSČM – Pavel Kalabus,
František Náhončík, ČSSD – Zdeněk Ryšavý, Radim Technik, SNK–ED – Karel
Janoušek, Zbyněk Grepl ■ Michaela Omese předsedou řídicího výboru granto-
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vého programu Webové stránky pro všechny – aktivní weby 2008 ■ garantem
grantového programu Webové stránky pro všechny – aktivní weby 2008 odbor
informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu
Rojkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0423/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Metropolitní sítě IX 2008 dle materiálu ZK-05-2008-135, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Metropolitní sítě IX 2008 ve složení: ODS
– Dušan Novotný, Miloš Kudera, KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Josef Švec, KSČM
– Pavel Kalabus, František Náhončík, ČSSD – Zdeněk Ryšavý, Radim Technik,
SNK–ED – Jaroslav Huňáček, Jiří Antonů ■ Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu Metropolitní sítě IX 2008 ■ garantem grantového programu Metropolitní sítě IX 2008 odbor informatiky a zástupcem garanta
Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0424/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Bezpečnost ICT a archivace dat 2008 dle materiálu ZK-05-2008-136, př. 1,
jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Bezpečnost ICT a archivace dat
2008 ve složení: ODS – Tomáš Zajíc, Jana Musilová, KDU-ČSL – Štěpán Komárek, Jaroslav Hulák, KSČM – Martin Hrzán, Ladislav Nováček, ČSSD – Martin
Hyský, Karel Borek, SNK–ED – Jiří Hort, Jiří Antonů ■ Jiřího Antonů předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečnost ICT a archivace dat 2008
■ garantem grantového programu Bezpečnost ICT a archivace dat 2008 odbor
informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu
Rojkovou s právem poradním pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0425/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program GIS VIII 2008 dle materiálu ZK-05-2008-137, př. 1 jmenuje ■ řídicí výbor
grantového programu GIS VIII 2008 ve složení: ODS – Jiří Servít, Ivo Krčmář,
KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Josef Švec, KSČM – Pavel Kalabus, František Náhočník, ČSSD – Martin Hyský, Karel Borek, SNK–ED – Jiří Hort, Jiří Antonů ■ Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu GIS
VIII 2008 ■garantem grantového programu GIS VIII 2008 odbor informatiky
a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0426/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008 dle materiálu ZK05-2008-138, př. 1 jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Podpora
dostupnosti služeb veřejné správy 2008 ve složení: ODS – Jan Nekula, Miloš
Šťastný, KDU-ČSL – Radek Novotný, Jan Tourek, KSČM – Ladislav Brož, Josef
Zahradníček, ČSSD – Vladimír Novotný, Milan Stránský, SNK–ED – Zdeňka
Marková, Hana Žáková ■ Jana Nekulu předsedou řídicího výboru grantového
programu Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008 ■ garantem grantového programu Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou
s právem poradním pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0427/05/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí průběh
a výsledky kontroly „Systém evidence a výběru poplatků v nemocnicích dle zákona č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon
č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a evidence vyřizování stížností“
provedenou kontrolní skupinou FV zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: V. Novotný, OSH, termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Archiv videozáznamů jednání Zastupitelstva kraje Vysočina
naleznete na www.kr-vysocina.cz/tv

číslo 10/2008

strana 23

ZPRAVODAJ

Postup při povolovacím procesu výherních hracích přístrojů a technických zařízení
propojených do systému kumulované výhry
(K
Metodické
příručce
Systém kumulované výhry
– JACKPOT a kumulovaná
výhra – JACKPOT)
Státní dozor nad sázkovými
hrami a loteriemi Ministerstva
financí (dále „státní dozor“)
vydal ke dni 1. července 2008
Metodickou příručku Systém
kumulované výhry - JACKPOT
a kumulovaná výhra – JACKPOT (dále „metodická příruč-

ka“), která upřesňuje postup
osvědčování Systému kumulované výhry (dále „SKV“) pověřenou autorizovanou osobou,
jeho povolování, provozování
a vyúčtování kumulované výhry
– JACKPOT (dále „JP“).
Metodická příručka nabyla
účinnosti ke dni 1. září 2008, to
znamená, že by se povolování
SKV mělo metodickou příručkou řídit u žádostí o provozová-

ní SKV, které povolovací orgán
přijal v termínu od 1. září 2008.
Pro SKV povolené do termínu
1. září 2008 se stanovuje překlenovací doba do 31. prosince
2008 s tím, že v termínu od
1. ledna 2009 musí všechny
SKV splňovat podmínky stanovené v Metodice JP.
Státní dozor doporučuje povolovacím orgánům při povolování provozování výherních

hracích přístrojů aplikovat
metodickou příručku u žádostí
o povolení provozování SKV
pro rok 2009 a do tohoto termínu upozorňovat žadatele na
nové skutečnosti při povolování provozování SKV.
 Marie Vostálová, odbor
ekonomický
tel: 564 602 231, e-mail: vostalova.m@kr-vysocina.cz

Zastupitelé na Vysočině měli ukázkovou docházku
Během čtyř let se Zastupitelstvo kraje Vysočina sešlo k jednání celkem 32x a projednalo 2 156 bodů. Krajská devítičlenná
rada zasedala během tohoto volebního obodobí zatím 145x
a projednala 6 722 bodů. Pravděpodobně nejkratší bylo první
ustavující zastupitelstvo tohoto volebního období 7. prosince
2004, kdy zastupitelé projednali pouze jeden bod. Nejvíce
práce měli zastupitelé naopak právě při posledním zasedání
16. září 2008, kdy bylo na programu 140 bodů.
Čtyřicet pět členů Zastupitelstva kraje Vysočina mělo podle
krajské statistiky téměř ukázkovou docházku. V průměru se jednání zastupitelstev účastnilo 42 zastupitelů, což představuje 93 %
účast. „Například Miroslav Báňa, Jiří Běhounek, Zdeněk Ryšavý,
Jaroslav Poborský, Jaroslav Hulák, Jiří Vondráček, Pavel Šlech-

tický, Jan Štefáček a samosřejmě hejtman Miloš Vystrčil nechyběli na žádném z jednání zastupitelstev,“ uvedla Ivana Šteklová,
vedoucí odboru sekretariátu hejtmana. Z prezenčních listin lze
vyčíst, že nejméně zastupitelů chybělo na jednáních v roce 2004
– celkem 11 za celý rok. Naopak nejvíce absencí s sebou nesl
rok 2006, během devíti jednáních se omluvilo pro nepřítomnost
32 zastupitelů. „Nikdy jsme se nedostali do situce, že by krajské
zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné. Tuto situaci jsme si díky
disciplinovanosti zastupitelů nemuseli ani představovat,“ doplnila
Ivana Šteklová.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

číslo 10/2008

ZPRAVODAJ

strana 24

Volby do zastupitelstev krajů a jedné třetiny Senátu Parlamentu České
republiky – navýšení odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise
Ministerstvo vnitra sdělilo krajským úřadům, že dne 17. září 2008
schválila vláda svým usnesením č. 1180 závěr, podle kterého má
být problematika nároků a odměňování členů okrskových volebních komisí řešena navýšením zvláštní odměny za výkon funkce
člena okrskové volební komise při všech volbách o 500 Kč. Na základě uvedeného usnesení vlády připravilo Ministerstvo vnitra
v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem
financí návrh novely volebních vyhlášek.
Návrh novely prošel připomínkovým řízením již před přijetím
usnesení vlády a legislativní proces přijímání vyhlášky bude
dokončen tak, aby nabyla účinnosti do doby, kdy začnou obecní
úřady členům okrskových volebních komisí odměny vyplácet.
Již při nadcházejících volbách do zastupitelstev krajů a do jedné
třetiny Senátu Parlamentu České republiky by tedy měly být všem
členům volebních komisí vypláceny odměny navýšené o 500 Kč.
Zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise
budou vypláceny takto:
Pouze volby do zastupitelstev krajů:
předseda
1 600 Kč
zapisovatel
1 500 Kč
ostatní členové
1 300 Kč
Souběh voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu
České republiky za předpokladu konání I. kola:
předseda
2 000 Kč
zapisovatel
1 900 Kč
ostatní členové
1 700 Kč

Souběh voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu
České republiky za předpokladu konání II. kola:
předseda
2 200 Kč
zapisovatel
2 100 Kč
ostatní členové
1 900 Kč
Odměny členů okrskových volebních komisí budou zdaňovány
podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, v platném znění a pro nadcházející volby do zastupitelstev krajů a do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky
z nich bude odváděno i pojistné na zdravotní pojištění dle zákona
č. 48/ 1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Podle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, v platném znění, odměnu vyplatí obecní úřad do 30 dnů od ukončení činnosti okrskové volební
komise. Podle § 45 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění,
je činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstva
kraje ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do
zastupitelstev krajů Státní volební komisí.
 Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina.cz

Dny Zdraví na Vysočině
Dny zdraví jsou každoročně realizovány ve spolupráci se všemi
partnery, kteří se problematikou zdraví z jakéhokoliv hlediska zabývají (města a obce, nestátní neziskové organizace, zdravotnická
zařízení, školy apod.).
Kampaň ve Zdravých městech, obcích a regionech standardně
probíhá v podzimním termínu 4.–17. října, do této akce se na Vysočině zapojí například města Přibyslav, Třebíč, Nové Město
na Moravě.
Tématickou různorodostí i zapojením odborných partnerů v jednotlivých městech se jedná o vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu
zdravého životního stylu v České republice. Cílem akce je, aby
se každý z nás zamyslel nad svým zdravím, a především se zaměřil na prevenci.
V rámci celého kraje probíhá akce Dny zdraví na Vysočině s VZP
v delším časovém rozložení, a to květen až listopad 2008. Pro
Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR zajišťuje tuto akci občanské sdružení Zdravá Vysočina ve spolupráci s jednotlivými městy,

obcemi, Státním zdravotním
ústavem, SZŠ a VOŠZ Jihlava, SŠ a VOŠ Farmeko
Jihlava a dalšími partnery.
Mediálními partnery jsou
Jihlavské listy a Region Český rozhlas.
Municipality zapojené do kampaně Dny zdraví s VZP v kraji
Vysočina jsou Jihlava, Křižánky, Polná, Nové Město na Moravě,
Humpolec, Kamenice, Moravské Budějovice, Jemnice, Pelhřimov, Měřín, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí,
Přibyslav, Třebíč, Světlá nad Sázavou, Telč.
Více informací naleznete na: www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
 Marta Vencovská, Koordinátorka Zdravého kraje Vysočina
a MA21
telefon: 564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz

ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
■ oficiální stránky kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz
■ informační technologie: www.kr-vysocina.cz/it
■ analytické a statistické služby: http://analytika.kr-vysocina.cz
■ turistický portál: www.region-vysocina.cz

■ dopravní informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava
■ videozáznamy ze zastupitelstva: www.kr-vysocina.cz/tv
■ sociální portál kraje: www.kr-vysocina.cz/socialni-portal
■ zdravotnický portál kraje Vysočina: www.zdravi-vysociny.cz

