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Oznámení o nabytí účinnosti
Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor územního plánování jako
pořizovatel zásad územního rozvoje, oznamuje obcím kraje, že
Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (dále jen „zásady“),
které byly vydány dne 16. 9. 2008
zastupitelstvem kraje jako opatření obecné povahy, nabyly účinnosti dne 22. 11. 2008. Nabytím
účinnosti se zásady stávají závazným podkladem pro pořizování územních i regulačních plánů
a pro rozhodování v území.

Textová i grafická část včetně
usnesení zastupitelstva kraje o vydání zásad územního
rozvoje je zveřejněna na internetových stránkách kraje
www.kr-vysocina.cz › Téma
› Koncepční materiály kraje
Vysočina › Územní plánování › Zásady územního rozvoje.
Do dokumentace je možné rovněž nahlédnout na Krajském
úřadu kraje Vysočina na odboru územního plánování a stavebního řádu.

Obcím kraje bude doručena
k těmto zásadám územního
rozvoje brožura se stručným
obsahem zásad územního rozvoje. Součástí brožury bude
CD obsahující kompletní vydané zásady.
 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního
řádu
telefon: 564 602 270, e-mail:
rysava.l@kr-vysocina.cz

Alokace Fondu Vysočiny pro rok 2009 schválena

Alokace (neboli rozpočet) Fondu Vysočiny pro rok 2009
byla schválena zastupitelstvo
kraje na jeho zasedání dne
27. 1. 2009. Zůstatek ve Fondu
Vysočiny z předchozího roku
byl navýšen o částku 63,1 mil.
Kč z krajského rozpočtu
a Fond Vysočiny bude poté
disponovat finančními prostředky ve výši 77,9 mil. Kč.
Pro rok 2009 se předpokládá,
že krajské zastupitelstvo vyhlásí celkem 28 grantových
programů. Vyhlášením granto-

vých programů dochází k naplňování opatření v jednotlivých
dílčích cílech Programu rozvoje kraje Vysočina, a přispívají
tedy k jeho realizaci. Kromě
tradičních grantů, jako jsou například granty z oblasti kultury – Regionální kultura a Edice
Vysočiny či z oblasti rozvoje
volnočasových aktivit a sportu:
granty Volný čas a Sportoviště,
se bude připravovat k vyhlášení i několik nových grantových
programů – jedním z nich je
grantový program na podporu

rozvoje technického a přírodovědného nadání dětí a mládeže, dalším Krajina Vysočiny
zaměřený na průzkum a poznávání krajiny našeho kraje.
Protože i kraj Vysočina má zájem, aby negativní dopad ekonomické i hospodářské krize
byl co nejmenší, došlo k navýšení objemu grantových programů zaměřených na rozvoj
malých podnikatelů. Grantové programy budou v průběhu
roku postupně vyhlašovány zastupitelstvem kraje Vysočina.
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Přehled schválených alokaci Fondu Vysočiny v letech 2002–2009
2002

2003

2004
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2006

2007
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Celkem

Nové prostředky (mil. Kč)

81,4

120,0

4,0

60,0

35,1

53,2

67,1

63,1

483,9

Alokace FV
(mil. Kč)

81,4

159,9

93,9

84,1

65,5

62,4

77,1

77,9
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 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Hodnocení cvičení integrovaného záchranného
systému ZÓNA 2008
V zářijovém a listopadovém
čísle Zpravodaje jsem podal informaci o plánovaném a připravovaném cvičení integrovaného
záchranného systému s názvem
ZÓNA 2008. Cvičení proběhlo

26. listopadu až 28. listopadu
2008 v Jaderné elektrárně Dukovany a na území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.
Jeho tématem byla Činnost orgánů krizového řízení, složek

integrovaného záchranného
systému a dalších subjektů
při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se
simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Dukovany.

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Ivana Šmídová
telefon: 564 602 253
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@centrum.cz)
tisk a distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s.
U póny 3061, 690 02 Břeclav
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru
NEPRODEJNÉ
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Cvičení bylo vnitrostátní vícestupňové, což znamená, že
do cvičení byl poprvé zapojen
i Ústřední krizový štáb České
republiky a vybraná ministerstva. Na území kraje Vysočina cvičení řídil hejtman kraje
a současně probíhalo v Jaderné
elektrárně Dukovany, krajském
úřadě a ve vybraných městech,
obcích a zařízeních v okolí JE
Dukovany.
Cvičení prověřilo návaznost
Vnitřního a Vnějšího havarijního plánu k zajištění ochrany
obyvatelstva ve 20kilometrové zóně havarijního plánování
Jaderné elektrárny Dukovany
a součinnost složek integrovaného záchranného systému
v případě vzniku mimořádné
události radiační 2. a 3. stupně.
Při zpracování scénáře s požadovaným únikem radioaktivních
látek do okolí musel být pro
potřeby cvičení nadefinován
Jadernou elektrárnou Dukovany souběh několika poruch
a omezení. Každá z poruch,
probíhá-li samostatně, je plně
zvládnutelná
automatickým
působením funkčních bezpečnostních systémů, případně
zásahem obsluhy. Pro účely
cvičení byl tedy zaváděn velmi
nepravděpodobný souběh poruch a umělé vyřazení bezpečnostních systémů z provozu.
Cvičením byl reálně prověřen

průnik informací na příslušné
složky havarijní připravenosti
a integrovaného záchranného
systému, koordinační činnost
orgánů krizového řízení České republiky, krajů, měst a obcí
při likvidaci následků radiační
havárie a zavedení neodkladných a následných ochranných
opatření pro
obyvatelstvo.
Dále prověřilo
činnost operačních a infor mačních
středisek HZS ČR a krajů,
které se podílejí na předávání informací v případě vzniku
havárie, a také stav havarijní
připravenosti, zejména zpracování dokumentace havarijního plánování a činnost systému
varování spuštěním varovacích
sirén.
Cvičení probíhalo dle předpokládaného časového scénáře,
který byl součástí plánu provedení cvičení.
Byla procvičena činnost skupiny informací a styku s veřejností krizového štábu kraje
Vysočina při přípravě společného tiskového prohlášení
a organizování tiskových konferencí. Důraz byl položen na
a vzájemnou spolupráci tiskových mluvčích krajského úřadu,
HZS kraje, Policie ČR a JE Dukovany směřující k pravdivému,

jednotnému a objektivnímu
podávání informací o vývoji situace v jaderné elektrárně
a v jejím okolí sdělovacím prostředkům a obyvatelstvu.
Dle uzavřených smluv byla
prověřena schopnost České televize a Českého rozhlasu na
vyžádání orgánů krizového řízení informovat
o b y v a t e l s t vo
o vzniklé situaci a předat
základní informace k provedení ochranných opatření.
Chemici ze Samostatné záchranné roty Olomouc a příslušníci HZS ČR prokázali, že
jsou personálně, materiálně-technicky a odborně připraveni ve spolupráci splnit úkoly
dekontaminace (odmoření) vozidel, osob a terénu.
Zapojená města, obce a školská
zařízení procvičily organizaci
zavádění ochranných opatření
včetně provedení evakuace.
V současné době probíhá
hodnocení cvičení na všech
stupních účastníků cvičení.
Z předběžných výsledků hodnocení činnosti kraje je však
již nyní možno říci, že organizace cvičení a jeho průběh byl
hodnocen velmi kladně všemi
zúčastněnými složkami, orgány samosprávy i zahraničními
pozorovateli. Dle jejich vyjád-

ření cvičení prokázalo schopnost orgánů krizového řízení
kraje a obcí včas a efektivně
zahájit činnost na likvidaci havárie i ochranu obyvatel.
Pochopitelně cvičení odhalilo
i některé nepřesnosti, nedokonalosti a slabší stránky při
realizaci vnějšího havarijního
plánu, které však nebyly zásadního charakteru. Ty budou
nyní předmětem vyhodnocení a posouzení Bezpečnostní
radou kraje Vysočina včetně stanovení konkrétních
odpovědností k provedení vylepšení stavu. Ale to je právě
smyslem cvičení a důvodem
jeho konání.
Cvičení ZÓNA 2008 prokázalo, že v kraji Vysočina je
nejen bezpečně provozovaná
jaderná elektrárna, ale prokázalo i dobrou připravenost
orgánů krizového řízení kraje včasně a účinně reagovat
na jakoukoliv, byť velmi nepravděpodobnou mimořádnou událost, spojenou s jejím
provozem.
Všem zúčastněným patří poděkování za vstřícný, aktivní
a profesionální přístup k přípravě a provedení cvičení
ZÓNA 2008.
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Z judikatury správních soudů 14.

Provoz na pozemních komunikacích. Zásada omezené důvěry
Správní trestání: nutnost úplného zjištění skutkového stavu
I. Nelze automaticky vinit ze spáchání přestupku dle § 22
odst. 1 písm. h) zákona o přestupcích, porušením povinnosti stanovené v § 4 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích, řidiče automobilu, který – jakkoliv
nestandardní chování chodců ve vozovce předvídá a počíná si s maximální opatrností – nemůže již střetu nijak zabránit. Zavinění obviněného ze spáchání přestupku nutno
posuzovat také s ohledem na takzvaný princip omezené
důvěry, podle nějž po účastníkovi silničního provozu nelze spravedlivě požadovat, aby bez dalšího předpokládal
veškerá možná porušení pravidel tohoto provozu jinými
účastníky, tedy i chodci, v daném případě pohybujícími se
na komunikaci s možností výskytu (byť omezeného) motorových vozidel.
II. Příčina dopravní nehody je zásadním skutkovým zjištěním pro zjištění zavinění a rozhodnutí o spáchání pře-

stupku. Není proto bez významu, zda ke střetu s vozidlem
došlo vinou neopatrné jízdy řidiče, nebo to byl naopak
chodec, který náhle bez rozhlédnutí do vozovky vstoupil.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2008,
č. j.: 5 As 32/2008-51)
V daném případě se Nejvyšší správní soud zabýval při posuzování dopravní nehody, kdy se řidička vozidla během pouti střetla s chodkyní, která bez rozhlédnutí vstoupila od stánku do vozovky,
principem takzvané omezené důvěry.
Nejvyšší správní soud k této věci kromě jiného uvedl, že pro posouzení věci bylo nezbytné především postavit najisto, zda poškozená stála v klidu a stěžovatelka (řidička) ji neopatrnou jízdou
částí automobilu zachytila, nebo poškozená do jízdní dráhy stěžovatelce náhle a bez rozhlédnutí vstoupila. Tuto otázku však správní orgány ani krajský soud nevyřešily.
Aby skutek mohl být kvalifikován jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle
§ 22 odst. 1 písm. h) zákona o přestupcích, musí být v přestupko-
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vém řízení dokazováním zjištěno, že jsou naplněny všechny znaky jeho skutkové podstaty i podle § 4 písm. a) zákona o silničním
provozu. Při posuzování, zda byl spáchán přestupek podle výše
citovaného ustanovení zákona o přestupcích, je třeba přitom vzít
v úvahu i stupeň společenské nebezpečnosti. Rovněž ne každé
zranění vzniklé při dopravní nehodě je předpokladem pro automatickou aplikaci tohoto ustanovení.
Nejvyšší správní soud při posouzení věci vycházel především ze
zásad, na nichž je postaveno správní řízení, a zvláště pak oblast
správního trestání. Zásadou, v jejímž smyslu je pak třeba interpretovat příslušná ustanovení jednotlivých právních předpisů,
kterými je řízení ovládáno, je zásada materiální pravdy. Jejím
konkrétním výrazem je povinnost správního orgánu zjistit v rámci každé fáze správního řízení přesně a úplně skutečný stav věci
a k tomu si opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí.
Důkazní břemeno k prokázání toho, že jednání majícího znaky skutkové podstaty přestupku se dopustil obviněný z přestupku, nese správní orgán. Postupuje přitom dle § 3 správního řádu
tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2 správního řádu. Jak již uvedl Nejvyšší
správní soud například v rozsudku ze dne 24. 5. 2005, č. j. 2 As
46/2005-55: „Obviněnému z přestupku proto k tomu, aby nemohl
být za přestupek postižen, postačí, aby o otázce, kdo se uvedeného jednání dopustil, vznikla rozumná pochybnost; nemusí se tedy
vyviňovat, tj. prokázat, že se protiprávního jednání nedopustil.“
Stěžovatelku proto nebylo lze uznat vinnou ze spáchání přestupku pouze na základě „míry pravděpodobnosti“ zjištěného skutkového stavu. Lze-li připustit, že se děj, v němž je spatřován
přestupek, mohl odehrát i jinak, přitom tato skutečnost je ze spisu
zjevná, musí správní orgány při svém rozhodování vyjít z obecně
uznávané zásady jakéhokoliv trestání vůbec, a to in dubio pro reo,
a rozhodnout v pochybnostech ve prospěch obviněného ze spáchání přestupku, přestože zákon o přestupcích, výslovně nestanovuje užití analogie z trestního práva. Její nepoužití v neprospěch
obviněného by však bylo v rozporu se zásadou rovnosti.
Ve věci není sporu o tom, že dne 9. 7. 2006 došlo ke střetu vozidla
stěžovatelky s poškozenou, ani o tom, že poškozená prezentovala
poranění, k němuž došlo v důsledku jejího upadnutí. Lze přitom
důvodně mít za to, že k pádu došlo v přímé souvislosti se střetem s vozidlem, jinými slovy, pokud by k tomuto střetu nedošlo,
poškozená by si v důsledku pádu zranění nepřivodila. Nejvyšší správní soud není s žalovaným ve sporu ani v tom, že pohybovala-li se stěžovatelka v místě, kde se nachází větší množství
chodců v důsledku stánkového prodeje (konání pouti), bylo třeba
počínat si s maximální opatrností, pohyb chodců předvídat a tomuto stavu přizpůsobit rychlost i způsob jízdy. Nelze však již zcela přisvědčit konstatování, „že nelze po chodcích, kteří prochází
mezi stánky a obhlíží zboží, popřípadě se občerstvují, v místech,
kam je vjezd automobilů až na výjimky zakázán, aby se před každým krokem ohlíželi, zda náhodou tudy nejede auto“. Nutno totiž brát v potaz, že podle § 2 písm. a) zákona o silničním provozu
je účastníkem provozu na pozemních komunikacích každý, kdo
se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích, tedy i chodec. Povinnosti stanovené citovaným zákonem v §
4 proto bez výhrady dopadají i na chodce, v daném případě pohybující se na komunikaci s možností výskytu motorových vozidel.
Jakkoli byl na předmětné komunikaci vjezd motorových vozidel
omezen, respektive pohybovala se tam pouze vozidla s vydaným
povolením, bylo povinností chodců počínat si s maximální mírou
opatrnosti, neboť i on musí předpokládat, že dopravní prostředek se zde může pohybovat. Úvaha správního orgánu o tom,
že úkrok stranou či vzad lze u člověka stojícího zády k jízdní dráze kdykoli očekávat, je zcela jistě logická. Nelze však bez dalšího
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automaticky vinit ze spáchání přestupku řidiče automobilu, který – jakkoli takové chování chodce předvídá – nemůže již střetu
nijak zabránit. Náhlé pohyby a nestandardní chování chodců lze
jistě například důvodně očekávat a je nutno je i předvídat například u účastníků silničního provozu indisponovaných kupříkladu
v důsledku tělesného postižení. Není sporu o tom, že v takovém
případě nepostačí pouhá „předvídatelnost“ a řidič by měl již jen
pouhou možnost bezprostředně hrozícího střetu eliminovat například tím, že krátce zatroubí, popřípadě zcela zastaví. Nelze však
v projednávané věci vyčítat stěžovatelce, že nepoužila klakson
nebo světelnou výstrahu v situaci, kdy chodkyně stála v klidu u stánku a prohlížela si zboží, nadto otočená zády k vozovce, a nic nenasvědčovalo tomu, že by do ní hodlala vstoupit. Dle
dedukcí žalovaného by bylo možno dospět i poněkud absurdnímu závěru, totiž že stěžovatelka projíždějící předmětnou trasou
by měla z důvodu opatrnosti a předvídatelnosti používat klakson
po celou dobu jízdy po dané komunikaci (přitom použití světelné
signalizace u chodce stojícího zády k jízdní dráze lze v dané věci
stěží považovat za smysluplné a účinné).
Pro naplnění skutkové podstaty přestupku je určení zavinění jakožto obligatorního znaku jeho subjektivní stránky nezbytné. Zavinění stěžovatelky nutno posuzovat také s ohledem na takzvaný
princip omezené důvěry, podle nějž po účastníkovi silničního
provozu nelze spravedlivě požadovat, aby bez dalšího předpokládal možné porušení pravidel tohoto provozu jinými účastníky
a aby tomu přizpůsobil své počínání.
Správní orgán, jakkoli se tvrzení účastníků dopravní nehody
skutkově rozcházela, neprovedl výslech jiných svědků než pouze poškozené, byť její postavení svědka je diskutabilní, tvrdí-li,
že stála zády k vozovce a ucítila až náraz. Zjevně tedy způsob jízdy stěžovatelky nemohla vidět a hodnověrně popsat. Přitom právě
svědek je osoba, která popisuje skutečnost tak, jak ji sama vlastními smysly vnímala, v daném případě viděla. Správnímu orgánu nic nebránilo obstarat si výpovědi dalších případných svědků.
Konstatování, že se mu nepodařilo další svědky vyslechnout, je
třeba odmítnout, a to zejména za situace, kdy ke konfliktu došlo
v době konání pouti, neboť se v bezprostředním okolí pohybovalo
množství prodávajících (včetně prodavače stánku, u nějž poškozená stála), tak i ostatních chodců. Nelze ani při hodnocení výpovědi poškozené přehlédnout to, že k výslechu se dostavila až dne
9. 10. 2006. Zde uvedla, že stála u stánku, prohlížela si zboží
a potom ucítila náraz do levé nohy do její spodní části nad kotník.
Dále není zřejmé, na základě jakých skutečností dospěly správní
orgány k tomu, že bylo dostatečně prokázáno, že stěžovatelka porušila ust. § 4 písm. a) zákona o silničním provozu, a dopustila se
tím spáchání přestupku dle § 22 odst. 1 písm. h) zákona o přestupcích. Zcela bez významu jsou zde spekulace správních orgánů
o tom, zda stěžovatelka, která do místa svého zaměstnání, kam
v danou dobu odjížděla, měla blízko, a měla tedy situaci v místě
konání pouti vyhodnotit tak, že vozidlo nemusela použít.
Lze tak uzavřít, že pro posouzení správnosti uvažování správního
orgánu a poté i krajského soudu bylo klíčové zjištění skutečnosti,
zda stěžovatelka svojí neopatrnou jízdou narazila do stojící chodkyně, nebo jí chodkyně do dráhy náhle bez rozhlédnutí vstoupila.
Tyto otázky zůstaly neobjasněny a vyslovení viny pak mohlo být
předčasné. Pokud nebyl skutkový stav dostatečně zjištěn, neměl
správní orgán dostatečný podklad pro rozhodnutí a jeho řízení
vykazuje vady, které nutně našly odraz i v rozhodnutí samotném.
Příčina nehody je zásadním skutkovým zjištěním pro zjištění zavinění a rozhodnutí o spáchání přestupku.
 David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz
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Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 27. 1. 2009 vyhlásilo čtyři nové grantové programy z Fondu Vysočiny zaměřené na podporu budování sportovišť, na rozvoj jednorázových i dlouhodobých volnočasových a sportovních aktivit a dále na podporu obnovy kulturních památek. Níže je
uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci
budou programy realizovány:
Jednorázové akce 2009 – 2 500 000 Kč – program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit (odbor
školství, mládeže a sportu, Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941; horky.p@kr-vysocina.cz; Mgr. Klára Lysová, tel.: 564 602 939, lysova.k@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 6. 3. 2009
Sportoviště 2009 – 4 000 000 Kč – program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území
kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 940, prokop.v@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr
Horký, tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 13. 3. 2009
Sport pro všechny 2009 – 2 000 000 Kč – program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 940, prokop.v@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr
Panovec, tel.: 564 602 938, panovec.p@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 13. 3. 2009
Diagnóza památek 2009 – 500 000 Kč – program na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých
a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina (odbor kultury a památkové péče, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296,
panackova.j@kr-vysocina.cz; Mgr. Jana Zadražilová, tel.: 564 602 357, zdrazilova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 13. 3. 2009
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.

Realizace globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina – výsledky 1. výzvy
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OPVK“)
je operační program, v jehož
rámci lze získat finanční podporu z Evropského sociálního
fondu (dále jen „ESF“) a státního rozpočtu ČR v oblasti
rozvoje lidských zdrojů. Globálním cílem tohoto programu
je rozvoj společnosti a zvýšení
konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím kvalitního a moderního systému
vzdělávání včetně vzdělávání
celoživotního.
Zprostředkujícími subjekty,
které přijímají žádosti o finanční podporu grantových
projektů OPVK v prioritní
ose 1 – Počáteční vzdělávání
a v prioritní ose 3 Další vzdělávání, oblasti podpory 3.2
– Podpora nabídky dalšího
vzdělávání, jsou kraje ČR, které realizují takzvané globální
granty. Roli zprostředkujícího
subjektu kraje Vysočina plní
oddělení grantových progra-

mů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje
Vysočina.
Globální granty představují
takzvané velké projekty kraje,
jejichž prostřednictvím získá
kraj prostředky z OPVK a ty
dále přerozděluje ve formě takzvaných grantových projektů
konečným žadatelům – předkladatelům grantových projektů do OPVK.
Dne 26. 5. 2008 vyhlásil kraj
Vysočina jako zprostředkující subjekt globálních grantů
OPVK 1. výzvu k předkládání
grantových projektů do prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání. Ukončení příjmu žádostí
bylo datováno na 12. září 2008.
Celkem bylo na prioritní osu 1
Počáteční vzdělávání v 1. výzvě alokováno 181 mil. Kč. Po
předložení a následné registraci žádosti o finanční podporu
na základě výzvy k předkládání žádostí prošla každá žádost
procesem hodnocení, v jehož

rámci bylo schváleno 30 projektů o celkovém finančním
objemu 106 063 911 Kč.
Schválené projekty v oblasti
podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání budou při
realizaci zaměřeny především
na naplnění potřeb aplikovat do výuky rozvoj klíčových
kompetencí prostřednictví učení a dále též reagovat na změny v souvislosti s kurikulární
reformou. Z hlediska zacílení
grantových projektů se mezi
žádostmi doporučenými k podpoře nejčastěji objevovala snaha inovovat školní vzdělávací
programy, zavádět moderní
formy a metody výuky, změnit
přístup k výuce (individualizace výuky, větší zapojení žáků),
zvýšit kompetence pedagogických pracovníků a žáků,
pořídit nové učební pomůcky
a informační zdroje apod.
V oblasti podpory 1.2 Rovné
příležitostí dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními

vzdělávacími potřebami (dále
jen „SVP“) mají schválené projekty v této oblasti za cíl rozvíjet kompetence pedagogických
pracovníků k zajištění rovných
příležitostí a odstranění bariér
rovného přístupu ke vzdělávání; podpořit rovné příležitosti
prostřednictvím integrace, vytvářením inkluzivního prostředí ve vzdělávání a zajištěním
poradenství pro rodiče znevýhodněných žáků (posilováním
spolupráce a komunikace s rodinou), inovovat školní vzdělávací programy (obsahové
a didaktické přizpůsobení dětem a žákům se SVP), prevenci
sociální exkluze, rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků
se SVP; ověření a vytváření
nových učebních materiálů
a metodik a celkové zkvalitnění počátečního vzdělávání prostřednictvím individualizace
a diferenciace vzdělávání.
Úspěšní předkladatelé grantových projektů v oblasti pod-

číslo 2/2009

pory 1.3 – Další vzdělávání
pracovníků škol a školských
zařízení se budou během realizace projektů zaměřovat především na naplnění tří stěžejních
cílů: podporu další vzdělávání
pedagogických pracovníků
v oblasti odborných kompetencí (znalosti a dovednosti výuky jednotlivých vzdělávacích
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oblastí, předmětů/témat) a pedagogických dovedností (didaktická rovina vyučování).
Výrazná je také snaha dostát
požadavkům kurikurální reformy na změnu počátečního
vzdělávání, navázání spolupráce škol s ostatními sociálními
partnery – výměna zkušeností
a síťování škol s podobným za-

měřením (šíření příkladů dobré praxe).
Druhá výzva na prioritní osu 1 –
Počáteční vzdělávání je naplánována na 16. února 2009. Příjem
žádostí by měl probíhat od 30.
března do 10. dubna 2009, vyhlášení výzvy pro předkládání
grantových projektů do oblasti
podpory 3.2 – Podpora nabídky

dalšího vzdělávání je výhledově
plánováno na červen 2009.
Více informací o OPVK naleznou
zájemci na www.vysocina-finance.cz › Finanční zdroje z EU, na
stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
www.msmt.cz či na stránkách
www.esfcr.cz a www.strukturalni-fondy.cz.

Poskytování finančních příspěvků na hospodaření
Kraj Vysočina v letošním roce
pokračuje v osvědčené podpoře hospodárného a k přírodě
šetrného hospodaření v lesích
formou poskytování finančních příspěvků ze „Zásad pro
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
a způsobu kontroly jejich využití“ (dále jen „zásady“), které
Zastupitelstvo kraje Vysočina
schválilo dne 20. června 2006.
Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
podléhá evropské legislativě,
a proto musely být zásady aktualizovány a uvedeny v soulad s právem EU.
Změny, které vyplynuly, byly
zapracovány do Dodatku č. 1
a Dodatku č. 2 k zásadám.
Podle zásad se v roce 2008 poskytovaly finanční příspěvky

na základě rozhodnutí orgánů
kraje Vysočina na:
- B obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
- C sdružování vlastníků lesů
malých výměr (poskytovány
dle podpory de minimis – NK
č. 1998/2006)
- D ekologické a k přírodě šetrné technologie
Na výše uvedené tituly bylo
vyřízeno a proplaceno 831 žádostí za 23 191 424 Kč.
V roce 2009 bude pokračovat
přijímání a proplácení žádostí dle zásad. V rozpočtu kraje
Vysočina pro rok 2009 je na
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle zásad schválena částka
25 000 000 Kč.
Podrobné informace včetně úplného znění zásad a dodatků jsou
k dispozici na internetových

stránkách
www.kr-vysocina.cz › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského
úřadu › Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
› Oddělení zemědělství › Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
z rozpočtu kraje Vysočina na
období 2007–2013.
Dalším zdrojem finančních
příspěvků do lesního hospodářství je státní rozpočet. Dle
Přílohy č. 9 k zákonu č. 475/
2008 Sb., o státním rozpočtu
České republiky na rok 2009,
je možné podávat žádosti například na vybrané činnosti
mysliveckého hospodaření, na
příspěvek na úhradu zvýšených
nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat lesního
hospodářského plánu pro účely
státní správy lesů apod.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku podává žadatel
podacímu místu, jímž je krajský úřad.
Informace je možné získat a žádosti podat u pracovníků na
pracovišti v Jihlavě, Žižkova 57,
tel: 564 602 209, 564 602 263
a 564 602 268. Veřejnost může
také využít detašovaná pracoviště odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství
v Havlíčkově Brodě, Štáflova
2003, tel.: 569 471 137; v Pelhřimově, Pražská 127, tel.:
565 351 281; v Třebíči, B. Václavka 59/11, tel.: 561 205 310 a ve
Žďáru nad Sázavou, Komenského 1786, tel.: 564 602 593.
 Olga Kameníková, odbor
lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon 564 602 209, e-mail:
kamenikova.o@kr-vysocina.cz

Problematika komunálních odpadů – projekty spolupráce kraje Vysočina
se společnostmi EKO-KOM, a. s., a ASEKOL s. r. o., v roce 2009
Kraj Vysočina uzavřel s autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a. s., a se společností ASEKOL s. r. o., provozovatelem kolektivního systému
zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu, smlouvu
o spolupráci na projektech „Intenzifikace odděleného sběru
a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“ a „Rozvoj sběru
použitých elektrozařízení“.
S celkovými náklady ve výši
téměř 7 mil. Kč ( kraj Vysočina
1,77 mil. Kč, Ekokom 4,5 mil.
Kč, Asekol 0,7 mil. Kč) proběhne v letošním roce řada aktivit.
Uskuteční se soutěž obcí My
třídíme nejlépe s kritérii hod-

nocení hlavní a vedlejší soutěže shodnými s předcházejícím
ročníkem, ale s 4násobnou finanční odměnou pro vítěze určenou na podporu odpadového
hospodářství. Krajskou komunikační kampaň, zaměřenou
na informování a ovlivňování cílových skupin veřejnosti
s cílem zlepšit kvalitu a množství všech využitelných složek komunálního odpadu a na
podporu zpětného odběru elektrozařízení, zrealizuje Agentura Dobrý den. Vybraným obcím
formou smlouvy o bezplatné
výpůjčce pronajme společnost
Ekokom nádoby na tříděné odpady. Zmapování sítě sběrných
dvorů v celém kraji spolu s in-

formacemi o provozovatelích,
druzích odpadů, provozní době
apod. bude výstupem „Analýzy sběrných dvorů v kraji“.
Společnost Asekol následně
vybaví 10 sběrných dvorů přístřešky na sesbíraná elektrozařízení. Pro zástupce samospráv
obcí a pracovníky v odpadovém hospodářství obcí budou
zorganizovány vzdělávací akce
– tradiční školení „Komunální odpady v praxi“; nově také
odborný kurz k problematice
nakládání s biologicky rozložitelným komunálními odpady
(BRKO) a doplňkový seminář
k procesu projektové přípravy, realizace výstavby a provozu zařízení k využití BRKO

včetně povolovacího procesu
a možnosti získání finančních
prostředků na tyto projekty.
Kraj Vysočina vydá i publikaci o nejstěžejnějších výstupech
a výsledcích 5 let spolupráce
se společností Ekokom a uspořádá v listopadu v prostorách
krajského úřadu měsíční tématickou výstavu zaměřenou na
předcházení vzniku a třídění
odpadu, zpětný odběr elektrozařízení a na využití materiálů
šetrných k životnímu prostředí.
Více informací vám poskytne:
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

číslo 2/2009
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Územní plány obcí Vysočiny
Letos již posedmé mohly obce požádat kraj Vysočina o poskytnutí dotace na podporu pořízení územního plánu. V současné
době má schválenou nebo rozpracovanou územní dokumentaci
571 obcí z celkem 704. Díky dílčí dotaci kraje Vysočina ji může
realizovat 433 obcí.
Zatímco v roce 2003 o krajskou dotaci požádalo pouhých 19 obcí,
letos zastupitelstvo kraje rozhodne o 73 schválených žádostech
v celkovém objemu více než 7,7 mil. Kč
Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu kraje Vysočina
Dotace v roce
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
celkem

Počet poskytnutých dotací
19
44
65
66
68
98
73
433

Výše dotací
1 496 998 Kč
3 998 932 Kč
6 065 828 Kč
5 836 161 Kč
6 347 491 Kč
9 992 860 Kč
7 789 124 Kč
41 527 394 Kč

„Podle odhadu odboru územního plánování a stavebního řádu je reálné, že by do dvou let zahájilo zpracování územních plánů i zbývajících 133 obcí. I v příštích letech se předpokládá pokračování dotačního
titulu pro pořízení nových územních plánů a úpravy územních plánů
pořízených před rokem 1992,“ uvedl krajský radní Zdeněk Ryšavý.

Cílem dotace je podpora pořízení územních plánů hlavně malých
obcí, které by si bez dotace územní plán nepořídily. Územní plán
obce využijí při žádání dotací. Většina programů má v podmínkách poskytnutí dotace schválený územní plán.
Kraj poskytuje dotace na pořízení územních plánů podle Zásad
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně
plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina (dále jen „zásady“). Dle těchto zásad může být dotace poskytnuta pouze na
zpracování jedné etapy územního plánu, a to na koncept (pokud
se zpracovává) nebo na návrh územního plánu. „Podmínkou pro
poskytnutí dotace obci je první pořízení územního plánu na celé
správní území obce a obec musí mít schválené zadání územního
plánu,“ doplnil Zdeněk Ryšavý.
Čerpání dotací od roku 2003–2009 za jednotlivé okresy
Okres
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou

počet dotací
85
75
57
96
120

 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 270, e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

Výše poskytnutých náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy v roce 2008
V roce 2008 poskytl Krajský úřad kraje Vysočina podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen „zákon o náhradách škod“), náhradu škody celkem 88 žadatelům v částce
2 664 722,50 Kč. Z toho náhrada škody způsobená kormoránem
velkým byla poskytnuta 12 poškozeným subjektům v částce
1 293 131 Kč, náhrada škody způsobená vydrou říční byla poskytnuta 76 poškozeným v částce 1 371 591,50 Kč. Nejsou zde
uvedeny další 3 subjekty (obec, sbor dobrovolných hasičů), kterým byla vyplacena náhrada škody způsobená vydrou říční, ale
jež mají odlišný způsob financování od ostatních. Náhrada škody
nebyla poskytnuta 1 žadateli z důvodu nedoplnění žádosti v zákonem stanovené lhůtě, u dvou žadatelů došlo ke snížení požadované výše náhrady škody z důvodu neúměrného navýšení ceny za
1 kg rybího masa v odborném posudku.
Porovnáme-li I. a II. pololetí roku 2008, zjistíme, že došlo k mírnému poklesu počtu žádostí i celkové výše škody v II. pololetí oproti
I. pololetí. Vzhledem k datu podání žádosti a různé doby potřebné
pro její vyřízení však tyto počty nejsou nijak vypovídající a daleko
vhodnější je porovnávání počtu žádostí a celkové výše škod v jednotlivých letech. Ani srovnávání jednoho roku s druhým však nemusí vždy správně vypovídat o výši vzniklých škod, neboť i zde
jsou žádosti za zimní období vyřízeny často až v dalším pololetí
následujícího roku apod. Pro objektivní porovnávání je třeba brát
proto v úvahu delší časové období několika let – viz graf.

Bližší informace k počtu vyplácených náhrad škod způsobených
na rybách vydrou říční a kormoránem velkým od 1. 1. 2003 do 30.
6. 2008, dále postup při vyřizování žádosti o náhradu škody a uvedení nové metodiky výpočtu výše škody způsobené vydrou říční
jsou je k dispozici na adrese http://dwh2.kr-vysocina.cz/Reportse
rver?%2fDOTACNITITULY%2fSS_vydry&rs:Command=Render nebo www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4003880&p1=4929.
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 Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz
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My třídíme nejlépe 2008
(Výsledky soutěže obcí)

V rámci projektu spolupráce kraje Vysočina s Autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a. s., k problematice třídění
využitelných složek komunálních odpadů se uskutečnila také
soutěž obcí My třídíme nejlépe. Za realizátora soutěže byla
vybrána Agentura Dobrý den, s. r. o., z Pelhřimova. Do soutěže byly zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do systému Ekokom.
Soutěžící obce byly pro účely soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií a hodnotilo se roční období
IV. 2007– III. 2008 z dat čtvrtletních výkazů o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu
zasílaných jednotlivými obcemi. Podrobná pravidla hlavní soutěže jsou popsána na stránkách projektu www.tridime-vysocina.cz.
Shrnutí výsledků hlavní soutěže za celé období IV. 2007–III.2008.
Velikost
obce

obce do
500 obyv.

obce
obce
501–2 000 obyv. 2–10 tis. obyv.

obce
nad 10 tis. obyv.

počet zapoj.
obcí

511

128

23

8

1. místo

Valdíkov

Březník

Velká Bíteš

Nové Město
na Moravě

2. místo

Hrutov

Dobronín

Ždírec nad
Doubravou

Havlíčkův
Brod

3. místo

Lány

Nové Veselí

Luka
nad Jihlavou

Žďár
nad Sázavou

Cenami v hlavní soutěži pro všechny typy obcí byly darovací
smlouvy „na odpadové hospodářství obce“ v hodnotě 15 000 Kč
(1. místo), 9 000 Kč (2. místo) a 5 000 Kč (3. místo), diplom a Česká kniha rekordů se speciálně zpracovanou kapitolou věnovanou
tématice související se soutěží.

Shrnutí výsledků vedlejší soutěže (o nejlepší obec v efektivitě
sběru za celé období soutěže, a tedy poměr mezi množstvím vytříděných složek KO a množstvím směsného KO za celé období
soutěže). Cenou za 1. místo pro všechny typy obcí byla darovací
smlouva „na odpadové hospodářství obce“ v hodnotě 9 tis. Kč.
Velikost
obce

obce
obce
obce
do 500 obyv. 501–2 000 obyv. 2–10 tis. obyv.

obce
nad 10 tis. obyv.

1. místo

Chlum

Velké
Meziříčí

Libice
Luka
nad Doubravou nad Jihlavou

Shrnutí výsledků soutěže Starostenský vtip – doplnění vtipné odpovědi k obrázku L. Vaňka na téma třídění odpadů
1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

Město
Chotěboř

Obec
Dlouhá Brtnice

Obec Hodice

Město
Velké Meziříčí

Město
Počátky

Vítěz si odnesl pro svůj obecní úřad vybavení kanceláře (počítač
s tiskárnou), osobní cenu a několik triček s potiskem svého vlastního vtipu. Starostové, jejichž vtipy se umístily v pořadí na 2.–5.
místě, získali Českou knihu rekordů a oficiální certifikát o vytvoření rekordu.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen zástupcům vítězných obcí se spolu s ukončením Krajské komunikační kampaně
2008 uskutečnilo na konci listopadu na Krajském úřadu kraje Vysočina v Jihlavě. Videozáznam z této akce naleznete na
www.kr-vysocina.cz/legese. Přehled výsledků pořadí všech obcí
v jednotlivých kategorií i jednotlivých soutěží spolu s dalšími informacemi z oblasti třídění odpadů naleznete na www.tridime-vysocina.cz.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Plánované opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů
v kraji Vysočina
Plánované investice v dopravě v roce 2009
Rada kraje na svém jednání dne 20. ledna 2009 vzala na vědomí
upravený návrh přílohy D1 (Souvislé opravy silnic II. a III. tříd
a opravy mostů) Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009, ve kterém
byly provedeny dílčí úpravy názvů opravovaných úseků, sjednocen návrh technologie opravy v místech, kde silnice prochází více
okresy, a dále bylo doplněno, případně rozšířeno staničení oprav,
a tedy délky opravovaných úseků tak, aby byly v roce 2009 opraveny ucelené tahy silnic. Opravy v průtazích obcí byly projednány s dotčenými obcemi.
Plánované opravy lze nalézt v příloze D1 (Souvislé opravy silnic II.
a III. tříd a opravy mostů) Rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2009
a také na www.kr-vysocina.cz. Plánované investiční akce kraje Vysočina lze nalézt v příloze D2 (Investice v dopravě) Rozpočtu kraje
Vysočina pro rok 2009 a také na www.kr-vysocina.cz. Plánované
opravy silnic budou zahájeny v jarních měsících a budou probíhat

průběžně na základě výběrových řízení a uzavření smluv s dodavateli: termíny dokončení jsou nejpozději do 31. října 2009.
Plánované realizace staveb z finančních prostředků EU v roce 2009
II/360 Oslavička–obchvat, 2. stavba
dokončení 2009
II/353 Bohdalov – obchvat
dokončení 2009
II/360 Štěpánovice–Vacenovice
květen–říjen 2009
II/405 Příseka – Brtnice
2009–2010
Přeložka silnice II/352 Jihlava–Heroltice
2009–2010
II/399 Stropešín – most ev. č. 399-002
únor–říjen 2009
II/152 Jaroměřice–Hrotovice
červen–říjen 2009
 Hana Strnadová (Investice v dopravě), telefon: 564 602 216,
e-mail: strnadova.h@kr-vysocina.cz;
 Ivana Ševecová (Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy
mostů), telefon: 564 602 237, e-mail: sevecova.i@kr-vysocina.cz
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Ekonomická výkonnost kraje je průměrná
Hrubý domácí produkt (dále jen „HDP“) kraje Vysočina dosáhl
v roce 2007 147,6 miliard Kč. HDP v přepočtu na jednoho oby-

vatele kraje tak činilo 287 879 Kč, což Vysočinu řadilo na osmou
pozici ve srovnání s ostatními kraji ČR.

HDP na obyvatele (v běžných cenách) v krajích ČR v roce 2007 (bez Prahy)
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Pozn.: V grafu není uvedena hodnota za Prahu, která výrazně převyšuje čísla ostatních krajů, a navyšuje tak průměr ČR.
Stejně jako u ostatních krajů kromě Prahy je podíl Vysočiny
na tvorbě národního HDP nižší než podíl na obyvatelstvu. Podíl
Prahy na tvorbě HDP České republiky je téměř čtvrtinový.
Ve srovnání s průměrem ČR dosahuje HDP na obyvatele kraje
Vysočina 84,2 % národní úrovně. Při obdobném porovnání s Evropskou unií zjistíme, že se HDP na obyvatele Vysočiny pohybuje
na 68,4 % průměrné úrovně 27 států, které EU sdružuje.
Kraj Vysočina zatím drží krok v ekonomických ukazatelích

s průměrem ČR. Špatných zpráv ale přibývá. V listopadu 2008
překročila poprvé po 10 letech míra registrované nezaměstnanosti na Vysočině průměrnou hodnotu za ČR. Netřeba zmiňovat
konec výroby domácenského skla ve Světlé nad Sázavou. S velkými problémy se potýkají také výrobci aut a jejich dodavatelé,
což může mít další dopad na trh práce v kraji Vysočina. Výrobci
komponent do automobilů se totiž podílí na celkové zaměstnanosti v průmyslové výrobě kraje téměř pětinou.

Vybrané ukazatele o HDP, obyvatelstvu krajů ČR v roce 2007
Podíl na HDP ČR

Podíl na populaci ČR

HDP na obyvateleČR
= 100 %

HDP na obyvateleEU
= 100 %

%

%

%

%

Praha

24,0

11,6

207,4

168,6

Středočeský

10,8

11,5

94,3

76,6

Jihočeský

5,4

6,1

87,8

71,4

Plzeňský

5,1

5,4

94,2

76,6

Karlovarský

2,1

3,0

70,4

57,3

Ústecký

6,5

8,0

80,7

65,6

Liberecký

3,4

4,2

81,8

66,5

Královéhradecký

4,5

5,3

85,2

69,3

Pardubický

4,2

4,9

85,0

69,1

Vysočina

4,2

5,0

84,2

68,4

Jihomoravský

10,3

11,0

93,2

75,8

Olomoucký

4,7

6,2

75,2

61,1

Zlínský

4,7

5,7

82,9

67,4

Moravskoslezský

10,1

12,1

83,8

68,1

Česká republika

100,0

100,0

100,0

81,3

Kraj

Zdroj dat (tabulka i graf): Regionální národní účty, ČSÚ, 2008.
 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Všem správcům a provozovatelům veřejných vodovodů
a jejich funkčně dožívajících odradonovacích zařízení
v kraji Vysočina
Na základě usnesení vlády ČR
č. 538 z 31. 5. 1999 o Radonovém programu České republiky
uložila vláda předsedovi Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zajišťovat od 1. 1. 2000
průběžné plnění úkolů Radonového programu ČR s cílem tento program ukončit do
roku 2009.
Podle zákona č. 18/1997 Sb.,
atomový zákon, v platném
znění, § 6 odst. 6) Výrobci
a dovozci stavebních materiálů, výrobci a dovozci balené
vody a dodavatelé vody určené
k veřejnému zásobování pitnou vodou, jsou povinni zajistit
systematické měření a hodnocení
obsahu přírodních radionuklidů a v rozsahu stanoveném

prováděcím právním předpisem (vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.
307/2002 Sb., o radiační ochraně, v platném znění) vést o výsledcích evidenci a oznamovat
tyto údaje úřadu. Výsledky
měření jsou povinni výrobci,
dovozci a dodavatelé na vyžádání poskytnout veřejnosti.
Stavební materiály ani balená
voda (kromě vody, která je přírodním léčivým zdrojem) se
nesmějí uvádět do oběhu ani
pitná voda dodávat k veřejnému zásobování, pokud:
1. obsah přírodních radionuklidů překročí mezní
hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem,
nebo

2. obsah přírodních radionuklidů překročí směrné
hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem
s výjimkou případů, kdy
náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu
radionuklidů by byly prokazatelně vyšší než rizika
zdravotní újmy
Dodržování této povinnosti je
kontrolováno inspektory Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Upozorňuji všechny správce
a provozovatele veřejných vodovodů a funkčně dožívajících odradonovacích zařízení veřejných
vodovodů na možnost požádání
o státní dotaci na nová odradonovací zařízení a na obno-

vu zařízení již nevyhovujících.
Podmínkou žádosti je zvýšení
obsahu radonu v dodávané vodě
ve spotřebišti nad 300 Bq/l.
(vyhl. č. 307/2002 Sb., o radiační
ochraně, v platném znění).
Žádosti o dotaci, splňující uvedenou podmínku, a doložené
výsledky měření obsahu radonu v pitné vodě, zasílejte
s náležitým odůvodněním, případně i s aktuálními fotografiemi dožívajícího zařízení, na
Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany ŽP,
k rukám
 Jaroslava Šmejkala, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz.

Konference ISSS 2009
Ve dnech 6. a 7. dubna 2009
se v Hradci Králové uskuteční již 12. ročník konference ISSS – Internet ve státní
správě a samosprávě. Politici,
zástupci státních orgánů i samosprávných celků a odborníci
či dodavatelé moderních technologií se opět setkají v kongresovém centru Aldis a budou
se dva dny intenzivně věnovat
aktuálním otázkám souvisejícím s informatizací veřejné
správy. Jak se již stalo pravidlem, konference ISSS bude
opět doprovázena mezinárodní
konferencí Visegrádské čtyřky V4DIS (Visegrad Four for
Developing Information Society) a konferencí LORIS (Local and Regional Information
Society – projekt předkládaný
krajem Vysočina a podpořený
z prostředků EU). Oficiální záštitu přislíbili premiér ČR Mi-

rek Topolánek a ministr vnitra
ČR Ivan Langer. Visegrádskou
konferenci V4DIS tradičně zaštítí předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.
Dvanáctý ročník konference
se bude také konat pod oficiální
záštitou českého předsednictví
Radě Evropské unie.
Program konference ISSS 2009
naváže na dosavadní nejčastější
témata, a tedy na problematiku
e-governmentu v České republice. Mezi hlavní témata bude
dále patřit problematika eID
v ČR a v EU, nová elektronická legislativa, datové schránky, elektronické dokumenty
a archivace, rozvoj projektu
Czech POINT, již standardně
GIS a mapové služby, bezpečnost informačních systémů,
dále specializované bloky jako
eJustice, eHealth, eTurismus,
eKatastr nebo digitalizace te-

levizního vysílání. Stejně jako
loni zazní přednášky věnované komunikační infrastruktuře, financování projektů ze
strukturálních i jiných fondů.
Prezentovány budou informační systémy měst, obcí
a krajů, implementace a využití takzvaných městských
karet. V programu mezinárodních konferencí LORIS a V4DIS
proběhne výměna zkušeností s partnery z Evropské unie
a zemí Visegrádské čtyřky.
Konference
ISSS/LORIS/
V4DIS 2009 má opět všechny
předpoklady navázat na dosavadní úspěšné ročníky: v posledních letech se na oficiální
dvoudenní program zaregistrovalo vždy přes dva tisíce účastníků a každý další rok bývá
počet registrovaných z roku
předchozího překonán. Uskutečnilo se více než 250 předná-

šek a prezentací a ve výstavní
části se představilo přes 110 vystavovatelů, především z řad
dodavatelů ICT a služeb do
sektoru veřejné správy.
Mezi účastníky konference se
tradičně objeví i zástupci kraje Vysočina – již nyní je plánována účast hejtmana kraje
a dalších zástupců z řad vedení
i zaměstnanců krajského úřadu, kteří se aktivně zapojí do
jednotlivých odborných bloků.
Kraj Vysočina také připravuje
vlastní propagační stánek, kde
bude prezentovat aktivity Krajského úřadu i samospráv kraje.
Více informací o konferenci
ISSS 2009 včetně aktuálního
programu lze najít na adrese
www.isss.cz.
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail:
rojkova.m@kr-vysocina.cz
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Čerpání státní neinvestiční účelové dotace
Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na monitoring radonu v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina
za ukončené II. pololetí a za celý rok 2008
Ukazatel

Počet detektorů / st. dotace v Kč

Převzato od Státního ústavu radiační ochrany k rozmístění

1 500

Skutečně rozmístěno

1 484

Rozdíl – nerozmístěno

16

Přijatá státní dotace na rozmístění detektorů od SÚJB

72 100

Vyplacená státní dotace krajem Vysočina

72 100

Sběr detektorů rozmístěných v roce 2007 – skutečnost

2 237

Přijatá státní dotace na sběr detektorů od SÚJB

51 000

Vyplacená státní dotace krajem Vysočina

51 000

Přijatá státní dotace od SÚJB v roce 2008

123 100

z toho: za I. pololetí 2008

86 000

za II. pololetí 2008

37 100

Vyplacená státní dotace v roce 2008

123 100

z toho: za I. pololetí 2008

24 100

za II. pololetí 2008

99 000

Rozmísťování detektorů
V roce 2008 se podařilo rozmístit v kraji Vysočina 1 484 ks detektorů, což je stále nejvíce v rámci ČR, jak je patrno ze srovnávací orientační tabulky. Krajský úřad v rámci své vstřícnosti
a nad rámec svých zákonných povinností z vlastní iniciativy individuálně uspokojil požadavky 35 žadatelů o monitoring radonu.
Sběr detektorů rozmístěných v roce 2007
Sběr detektorů rozmístěných v roce 2007 se uskutečňoval prů-

Kraj
Praha
Středočeský

běžně v měsíčních intervalech na základě výzev Státního ústavu
radiační ochrany. Neobešel se však bez opakovaných upomínek
krajského úřadu nad rámec jeho zákonných povinností některým
občanům ani bez náročného organizačního zabezpečení sběru detektorů. Celkem bylo krajským úřadem řádně zkontrolováno, zaevidováno a vyexpedováno celkem 2 237 ks detektorů, přičemž
135 ks nebylo od SÚJB dotováno (závěr roku). Dotace na ně byla
se SÚJB projednána na poskytnutí v roce 2009.

Detektory

Detektory

Dotace

Dotace

rozmístěné

Sběr

rozmístěné

sběr

0

Celkem

0

0

0

0

774

538

38 700

13 450

52 150

1 300

1 190

65 000

29 750

94 750

Plzeňský

550

459

27 500

11 475

38 975

Karlovarský

200

287

10 000

7 175

17 175

Ústecký

716

573

35 800

14 325

50 125

Liberecký

614

202

30 700

5 050

35 750

Královéhradecký

50

117

2 500

2 925

5 425

0

34

0

850

850

Vysočina

1 484

2 237

72 100

51 000

123 100

Jihomoravský

1 200

719

60 000

17 975

77 975

219

207

10 950

5 175

16 125

0

0

0

0

0

63

0

3 150

0

3 150

7 170

6 563

356 400

159 150

515 550

Jihočeský

Pardubický

Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský
CELKEM

 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí, telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz
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ANKETA – ZPRAVODAJ 2008
Vážení čtenáři Zpravodaje,
k pravidelným příspěvkům prvního čísla v novém roce již tradičně patří krátký dotazový formulář s anketou. I nadále se chceme při
obsahové přípravě Zpravodaje řídit potřebami našich čtenářů a anketa nám má pomoci cíleně zařazovat příspěvky dle vašich aktuálních přání.
Budeme vděčni, pokud níže uvedenému formuláři věnujete chvíli svého času. Vaše názory nám pomohou nacházet a kvalitně zpracovávat přesně ty informace, které potřebujete pro svoji práci.
Vyplnění formulář prosím vložte do obálky a odešlete na adresu:
Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57
587 33 Jihlava
Obálku prosím označte heslem ANKETA.
Děkujeme vám za spolupráci na formování obsahu Zpravodaje, který chce být i nadále vaším rádcem a zdrojem důležitých informací.
Za realizační tým předem děkuje
Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina
Zodpovězte prosím níže uvedené otázky. U otázek s možností výběru označte prosím svoje volbu křížkem:
1) Které články/informace uveřejňované ve Zpravodaji vám připadají zbytečné?

2) Co ve Zpravodaji postrádáte?

3) Jsou dle vašeho názoru články zveřejňované ve Zpravodaji srozumitelné, přehledné a přesné?
 Většinou ano
 Ano
 Ne
Komentář:

4) Pracujete se zveřejňovanými výpisy usnesení z jednání zastupitelstva kraje ve Zpravodaji?
 S výpisy usnesení pracuji.
 S výpisy usnesení nepracuji.
 Je to zbytečná rubrika.
 Přivítal bych i zveřejnění zásadních komentářů k jednotlivým projednávaným bodům.
5) Vyhovuje vám měsíční periodicita vydávání Zpravodaje?
 Měsíční periodicita mi vyhovuje.
 Zpravodaj by měl vycházet častěji v měsíci.
 Zpravodaj by měl vycházet jedenkrát za dva měsíce.
 Zpravodaj by měl vycházet jedenkrát za tři měsíce.
 Zpravodaj by neměl vycházet vůbec.
6) Kolik pracovníků na vašem úřadu/ve vaší instituci Zpravodaj čte?
 1–5 pracovníků
 6–10 pracovníků
 11–15 pracovníků
 15 a více pracovníků
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7) Předáváte dále informace zveřejňované ve Zpravodaji?
 Ano, na důležité věci upozorňuji na poradě.
 Jiný způsob předávání informací.
 Ano, Zpravodaj vyvěšujeme na nástěnce/úřední desce.
 Ano, Zpravodaj se kopíruje a předává k použití příslušným pracovníkům.
 Ne, informace ve Zpravodaji dále nepředávám.
8) Využíváte informačních kampaní zveřejňovaných ve Zpravodaji jako nástroje pro informování veřejnosti (pozvánky na akce, LSPP,
Dny otevřených dveří…)?
 Ano, vyhovuje mi forma oddělitelných stránek k vyvěšení.
 Dávám přednost uveřejněnému odkazu, kde naleznu informace k použití.
 Ne, nevyužívám připravených informačních plakátů.
 Informační kampaně mi ve Zpravodaji vadí.
Komentář:

9) Přivítali byste navýšení počtu kusů Zpravodaje, které dostává váš úřad/vaše instituce?
 Ne, jeden výtisk pro naše potřeba stačí.
 Ano, přivítali bych navýšení o …… kusů.
10) Využíváte elektronickou verzi Zpravodaje zveřejňovanou na internetových stránkách kraje?
 Ano, sporadicky.
 Ne, nevím že existuje elektronická verze Zpravodaje.
 Ano, pravidelně.
 Ne, nemám přístup na internet.
 Ne.
 Ne, nevím, že existují internetové stránky kraje.
11) Přivítali byste zasílání elektronické verze Zpravodaje do vašich e-mailových schránek (tzv. elektronický newsletter)?
 Ano
 Ne
12) Dostáváte Zpravodaj pravidelně, tzn. každý měsíc?
 Ano
 Ne
Komentář:

Chcete nám sdělit cokoliv jiného? Zde máte prostor…

Anketu můžete vyplnit a odeslat anonymně. Nicméně vám budeme vděčni, pokud vyplníte alespoň některý z níže uvedených údajů.
Jméno respondenta .......................................................................................................................................................................
Úřad/instituce ...............................................................................................................................................................................
Město/obec ....................................................................................................................................................................................

číslo 2/2009

Nominace do ankety
Zlatá jeřabina

��������������
V letošním roce bude tradičně vyhlášena anketa Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina
za kulturní počin roku 2008,
která se dělí do dvou kategorií:
Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Svoji oblíbenou
kulturní akci nebo příkladnou obnovu kulturní památky
může nominovat každý občan
České republiky. Jedinou podmínkou je, aby se daný kulturní počin uskutečnil v loňském
roce na území kraje Vysočina.
Své nominace můžete zasílat
do 11. února 2009 elektronicky

prostřednictvím nominačního
formuláře, který naleznete
na stránkách kraje › Kultura
a památky nebo na e-mailovou
adresu: zlatajerabina@kr-vysocina.cz, písemně na adresu
Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor kultury a památkové
péče, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „Zlatá jeřabina 2008“. Z došlých nominací
bude následně vybráno 30 počinů v každé kategorii, které
budou v anketě soutěžit. Výherci obdrží Cenu kraje Vysočina za nejlepší kulturní počin
roku 2008 – Zlatá jeřabina
včetně finančního ohodnocení.
 Iva Doležalová, odbor kultury a památkové péče,
telefon: 564 602 260, e-mail:
dolezalova.i@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Daň z nemovitostí
V částce 1/2009 Sbírky zákonů
vydané dne 1. 1. 2009 byl pod
č. 1 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona ruší osvobození
od daně z nemovitostí u novostaveb a u staveb, kde byly provedeny změny spočívající ve snížení
tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na něž bylo
vydáno stavební povolení. Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů
V částce 153/2008 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2008 byl
pod č. 477 publikován zákon,
kterým se mění zákon č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
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Novela zákona zpřesňuje pravidla pro vlastnictví příspěvkových organizací územních
samosprávných celků, prohlubuje kontrolu hospodaření samospráv a jejich sdružení; dále
pak zpřísňuje sankce.
Zákon nabývá účinnosti dne
1. 4. 2009.
Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev
V částce 7/2009 Sbírky zákonů vydané dne 23. 1. 2009 bylo
pod č. 20 publikováno nařízení vlády, jímž se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Vláda svým nařízením navyšuje stávající odměny členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, a to na
částky uvedené v přílohách
č. 1 až 3 uvedeného nařízení
vlády.

Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Stravné
V částce 146/2008 Sbírky zákonů vydané dne
29. 12. 2008 byla pod č. 451
publikována vyhláška, kterou se pro účely poskytování
cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových

Určeno:

vozidel a stravné a stanovuje
průměrná cena pohonných
hmot.
Vyhláška nabývá účinnosti dne
1. 1. 2009.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Všem starostům měst, městysů a obcí,
krajským zastupitelům,
poslancům a senátorům kraje Vysočina
Vážená paní,
Vážený pane,

dovoluji si vás, starosty měst, městysů a obcí, zastupitele, poslance a senátory kraje Vysočina pozvat na

SETKÁNÍ S RADOU
KRAJE VYSOČINA
které se bude konat

19. února 2009
od 14.00 hod. ve společenském sále SOŠ a SOU a OU Třešť,
K Valše 38, Třešť.
Obsahem našeho setkání bude neformální diskuse a vzájemná výměna názorů v níže vyjmenovaných oblastech:
Navržený program:
1. Informace z jednotlivých resortů ve vztahu k městům,
městysům a obcím
2. Informace poslanců a senátorů
3. Diskuse
4. Různé
Předpokládaný konec setkání v 17.00 hod.

Těším se na setkání s vámi!
MUDr. Jiří Běhounek, v. r.
hejtman kraje Vysočina

číslo 2/2009
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Vysočina na veletrhu Regiontour
Tradičně pojatá expozice kraje Vysočina na letošním 18. ročníku
RegionTour představená agenturou cestovního ruchu Vysočina
Tourism vznikla i díky úspěšnému projektu podpořeného z ROP
s názvem „Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina“. Obsáhlá regionální nabídka Vysočiny byla na veletrhu
cestovního ruchu zastoupena již po osmé. Mezi téměř dvacítkou

Ivana Mahelová a Jitka Mattyašovská z Vysočina Tourism krájejí
narozeninový dort své organizace při slavnostním otevření krajské expozice na veletrhu RegionTour.
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spoluvystavovatelů – obcí a mikroregionů se představila i škála
regionálních potravin značky Regionální produkt.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Nadace rozvoje občanské
společnosti (NROS) a společnost
Nokia přinášejí tři miliony korun
na projekty mladých lidí.
Program „Make a Connection – Připoj se“ nabízí mladým lidem ve věku 16 – 26 let možnost získat finanční podporu na
jejich vlastní projekty.
Projekty musí splňovat dvě základní podmínky. Musí být zaměřeny směrem „ven“ - na pomoc nebo vylepšení okolí, komunity,
v níž mladí lidé žijí. Dále je třeba projekty provádět „dobrovolnicky“ bez nároku na honorář.
Kromě finančních prostředků na uskutečnění projektů absolvují
mladí lidé také několikadenní školení, na němž se naučí, jak řídit
své projekty, a zdokonalí si schopnosti a dovednosti potřebné pro
jejich úspěšnou realizaci, včetně komunikace s médii nebo získávání podpory.
Více informací naleznete na www.pripojse.cz

Termínový kalendář
11. únor
Nominace do ankety Zlatá jeřabina – více informací naleznete
na straně 13.
15. únor
odpady – obec podává hlášení o produkci a nakládání s odpady,
o nakládání s komunálním odpadem za předchozí kalendářní rok
odpady – obec zasílá údaje o stavu vytvořené rezervy na skládce
k 31. prosinci předcházejícícho roku
znečišťování ovzduší – poslat krajskému úřadu oznámení
o stanovení poplatku za znečišťování ovzduší velkého nebo
zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší
podzemní vody – obec jako odběratel předkládá ČIŽP poplatkové přiznání za skutečný odběr podzemní vody za předchozí
kalendářní rok
odpadní vody – obec jako znečišťovatel předkládá ČIŽP poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod za předchozí
kalendářní rok
finanční kontrola – odeslat roční zprávu o výsledcích finančních kontrol
oslavy obcí – podání žádosti o dotaci na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí
4. březen
podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu
využití

podpora obnovy venkova
bezbariérové obce
podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2009
podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2009
podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009
podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2009
Jedná se o programy MMR, více informací naleznete na
www.mmr.cz/regionalni-politika-programy-dotace
6. březen
Jednorázové akce 2009 - podání žádostí, více infomací nleznete na straně 4.
13. březen
Sportoviště 2009
Sport pro všechny 2009
Diagnóza památek 2009
Více informací k těmto grantovým programům naleznete na straně 4.
27. duben
soutěž Stavba Vysočiny – uzávěrka pro příhlášení. Více informací naleznete na straně 20
Aktuální termínový kalendář, jenž obsahuje bližší podrobnosti
k uvedeným termínům, najdete na internetových stránkách kraje
Vysočina www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce.
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 6/2008 konaného dne 14. 11. 2008

Usnesení 0428/06/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 14. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

něním zaměstnanců ze Světlé nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2008-04, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0429/06/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje volí MUDr. Pavla Antonína a Stanislava Cejpka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č.
6/2008.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 14. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0432/06/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje volí hejtmanem kraje Vysočina Jiřího Běhounka.
odpovědnost: Zastupitelstvo kraje Vysočina, termín: 14. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 11, zdrželo se 6.

Usnesení 0430/06/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje udělení ocenění pamětní medailí kraje Vysočina těmto osobám: ■ brig. gen. Mgr. Oldřichovi Martinů, policejnímu prezidentovi, ■ plk. Ing. Bedřichovi Koutnému, řediteli
Policie České republiky, správy Jihomoravského kraje, ■ plk. JUDr. Jaroslavu
Vaňkovi, zástupci ředitele pro vnější službu Policie České republiky, správy Jihomoravského kraje, ■ genmjr. Ing. Miroslavu Štěpánovi, řediteli, MV – generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, ■ plk. Ing. Drahoslavu Rybovi,
řediteli Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, ■ Františku Grubauerovi, starostovi, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ■ plk. Bc. Pavlu
Maslákovi, řediteli Územního odboru HZS Třebíč, ■ MUDr. Lukáši Kettnerovi,
řediteli Zdravotnické záchranné služby, ■ MUDr. Editě Richterové, náměstkyni
LPNP, vedoucí lékařce ZOS.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 14. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0431/06/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 135 tis. Kč při
současném zvýšení kapitoly Doprava, § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě, o stejnou částku 135 tis. Kč, rozhoduje poskytnout dotaci městu Světlá nad
Sázavou ve výši 135 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s pracovním uplat-

Usnesení 0433/06/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje volí ■ náměstkem hejtmana kraje Vysočina Vladimíra Novotného, ■ náměstkem hejtmana kraje Vysočina Libora Joukla, ■ dalšími členy Rady kraje Vysočina Martina Hyského, Petra
Krčála, Marii Kružíkovou, Josefa Matějka, Zdeňka Ryšavého, Tomáše Škaryda,
stanovuje ■ počet uvolněných členů Rady kraje Vysočina na 9, ■ Jiřího Běhounka uvolněným členem rady kraje pro funkci hejtmana s účinností od 14. 11.
2008, ■ Vladimíra Novotného uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 14. 11. 2008, ■ Libora Joukla uvolněným členem
rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 14. 11. 2008, ■ Martina
Hyského uvolněným členem rady kraje s účinností od 14. 11. 2008, ■ Petra Krčála uvolněným členem rady kraje s účinností od 14. 11. 2008, ■ Marii Kružíkovou uvolněnou členkou rady kraje s účinností od 14. 11. 2008, ■ Josefa Matějka
uvolněným členem rady kraje s účinností od 14. 11. 2008, ■ Zdeňka Ryšavého
uvolněným členem rady kraje s účinností od 14. 11. 2008, ■ Tomáše Škaryda
uvolněným členem rady kraje s účinností od 14. 11. 2008, určuje v souladu s §
64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, náměstkem hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti
nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci, Vladimíra Novotného.
odpovědnost: Zastupitelstvo kraje Vysočina, hejtman kraje Vysočina, termín:
14. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 14, zdrželi se 2.

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 7/2008 konaného dne 17. 12. 2008
Usnesení 0434/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0435/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ladislava Brože
a Ing. Miroslava Houšku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 7/ 2008.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0436/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0437/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0438/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje doplňuje opatření v boji proti extremismu obsažená v Koncepci prevence kriminality kraje Vysočina
na léta 2009 až 2011 dle materiálu ZK-07-2008-04, př. 1, schvaluje ■ Program
prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-07-2008-04,
př. 2 ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje
realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2009

dle materiálu ZK-07-2008-04, př. 4 a vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí
o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-07-200804, př. 5.
odpovědnost: OSH, termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 5, zdržel se 9.
Usnesení 0439/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
neinvestiční dotaci městysi Strážek, IČ 00295493, na odstranění povodňových
škod po povodni v červnu 2006 ve výši 1 129 500 Kč dle materiálu ZK-072008-05, př. 3 ■ poskytnout neinvestiční dotaci městysi Strážek, IČ 00295493,
na odstranění povodňových škod po povodni v srpnu 2007 ve výši 500 000 Kč
dle materiálu ZK-07-2008-05, př. 3 a 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
1 629 500 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku
1 629 500 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.
Usnesení 0440/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci obci Hornice, IČ 00377252, na odstranění povodňových škod
ve výši 43 800 Kč dle materiálu ZK-07-2008-06, př. 2 a schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové
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stavy o částku 43 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva,
o částku 43 800 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0441/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ odměny pro
předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6.
2008–30. 11. 2008 dle materiálu ZK-07-2008-07, př. 1 ■ odměny pro předsedy,
místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2008–30. 11. 2008 dle
materiálu ZK-07-2008-07, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0442/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období
1. 6. 2008–30. 11. 2008 dle materiálu ZK-07-2008-08, př. 1.
odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (personální oddělení), termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0443/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje výši paušální
částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou
v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-072008-09.
odpovědnost: OSH, EO, termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0444/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje výši měsíčních
odměn neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina ve výši nejvyšší
sazby odměn dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, v platném znění, s účinností od 18. 10. 2008.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0445/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje zřizuje ■ Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina ■ Legislativní výbor Zastupitelstva
kraje Vysočina ■ Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina, jmenuje předsedy, místopředsedy a členy těchto výborů: ■ Finanční výbor Zastupitelstva kraje
Vysočina ■ Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina ■ Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina ■ Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina ■ Legislativní výbor Zastupitelstva
kraje Vysočina ■ Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina, dle materiálu
ZK-07-2008-11, př. 1upr1, s účinností od 17. 12. 2008 a stanovuje následující
funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni: ■ předseda Finančního
výboru Zastupitelstva kraje Vysočina od 1. 1. 2009 ■ předseda Legislativního
výboru Zastupitelstva kraje Vysočina od 1. 1. 2009.
odpovědnost: OSH, termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 6, zdrželo se 5.
Usnesení 0446/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje volí členy Výboru Regionální rady pro region soudržnosti Jihovýchod: ■ Jiřího Běhounka, člena Zastupitelstva kraje Vysočina ■ Vladimíra Novotného, člena Zastupitelstva kraje
Vysočina ■ Libora Joukla, člena Zastupitelstva kraje Vysočina ■ Martina Hyského, člena Zastupitelstva kraje Vysočina ■ Jiřího Vlacha, člena Zastupitelstva
kraje Vysočina ■ Václava Kodeta, člena Zastupitelstva kraje Vysočina ■ Jaroslava Vymazala, člena Zastupitelstva kraje Vysočina ■ Miloše Vystrčila, člena
Zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0447/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden–říjen 2008 dle
materiálu ZK-07-2008-13, př. 1, a materiálu ZK-07-2008-13, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 17. prosince 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0448/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočet kraje
Vysočina na rok 2009 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2008-14, př.
1 – Rozpočet kraje 2009 ■ závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace materiálu ZK-07-2008-14, př. 1 (Rozpočet kraje 2009 – číselné
údaje, část D), rozhoduje poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou
obsaženy v části Seznam dotací poskytovaných krajem obcím a jiným subjek-
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tům v roce 2009 materiálu ZK-07-2008-14, př. 1 (Rozpočet kraje 2009 – číselné údaje, část E), svěřuje radě kraje provádění: ■ všech rozpočtových opatření
týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř.
z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ■ rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech
evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu,
případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny
■ všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech ■ všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské
funkce, kdy dochází: a) ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu
z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkové organizace, a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty
finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice, b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
– příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do
správy, – příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy
– příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu upraven u této organizace příslušný
dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj, c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na
provoz, resp. s odvodem z investičního fondu ■ úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná v položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva
a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 7, zdrželi se 2.
Usnesení 0449/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 3
Zřizovací listiny Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické
Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-07-2008-15, př. 1 ■ Dodatek č. 14 Zřizovací
listiny Střední školy stavební Třebíč, dle materiálu ZK-07-2008-15, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0450/07/2008/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 1 407 169 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2008-16, př. 1, a právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, v celkové
výši 2 364 909 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2008-16, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0451/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 5
Zřizovací listiny Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2008-17, př. 1, ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s ředitelem Psychocentra – manželské
a rodinné poradny, příspěvkové organizace, zajistit podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Psychocentrum – manželská
a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0452/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina
pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 podle materiálu ZK-07-2008-18, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0453/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu dle materiálu ZK-07-2008-19, př. 1 a schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu odborem informatiky v součinnosti s MěÚ
Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0454/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje
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Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-072008-20, př. 1 ■ vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-07-200820, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0455/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-07-2008-21, př.
3 ■ Seznam projektů, které nejsou doporučeny k financování, dle Tabulky č. 2
materiálu ZK-07-2008-21, př. 3 ■ vzor Smlouvy o realizaci projektu dle materiálu ZK-07-2008-21, př. 4 a rozhoduje ■ poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu
ZK-07-2008-21, př. 3, maximálně do výše a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2008-21, př. 3 ■ uzavřít smlouvy o realizaci grantového
projektu se žadateli projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-200821, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0456/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-07-2008-22, př.
3 ■ Seznam projektů, které nejsou doporučeny k financování, dle Tabulky č. 2
materiálu ZK-07-2008-22, př. 3 ■ vzor Smlouvy o realizaci projektu dle materiálu ZK-07-2008-22, př. 4, rozhoduje ■ poskytnout podporu na projekty uvedené
v Seznamu projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK07-2008-22, př. 3, maximálně do výše stanovené v Tabulce č. 1 materiálu ZK07-2008-22, př. 3 ■ uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli
projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2008-22, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0457/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-07-2008-23, př.
3 ■ Seznam projektů, které nejsou doporučeny k financování, dle Tabulky č. 2
materiálu ZK-07-2008-23, př. 3 ■ vzor Smlouvy o realizaci projektu dle materiálu ZK-07-2008-23, př. 4, rozhoduje ■ poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu
ZK-07-2008-23, př. 3, maximálně do výše a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2008-23, př. 3 ■ uzavřít smlouvy o realizaci grantového
projektu se žadateli projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-200823, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0458/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o přípravě globálního grantu kraje Vysočina v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ukládá odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit globální grant v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ke schválení
Radě kraje Vysočina do 31. 1. 2009.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0459/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0579/09/2006/ZK
příjemci podpory doc. MVDr. Karlu Bukovjanovi, CSc., Hřiště 7, 582 22 Přibyslav, IČ 41440935, ve výši 1 399 556 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 31. prosince 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0460/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0579/09/2006/ZK
příjemci podpory Ing. Petru Pízovi, Eichlerova150/5, 155 00 Praha 5-Řeporyje,
IČ 48023647, ve výši 4 287 357 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 31. prosince 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0461/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ odstoupit od
Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4747
dle materiálu ZK-07-2008-27, př. 6 ■ odstoupit od Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4748 dle materiálu ZK-07-2008-27,
př. 7 ■ zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4747,
učiněné usnesením č. 0439/07/2006/ZK ze dne 26. 9. 2006, příjemci uvedenému
v materiálu ZK-07-2008-27, př. 1, ve výši 828 000 Kč ■ zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4748, učiněné usnesením č. 0439/07/
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2006/ZK ze dne 26. 9. 2006, příjemci uvedenému v materiálu ZK-07-2008-27, př.
1, ve výši 828 000 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0462/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-07-2008-28, př. 1, rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, ve výši uvedené v materiálu ZK-07-2008-28,
př. 1, příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-07-2008-28, př. 1, na realizaci
akcí uvedených v materiálu ZK-07-2008-28, př. 1, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů
místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0463/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ shrnutí aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v roce 2008 popsané v materiálu
ZK-07-2008-29 ■ návrh akcí pro první pololetí roku 2009 dle materiálu ZK-072008-29, př. 5.
odpovědnost: ORR, OSH, termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0464/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci Statutárnímu městu Jihlavě, Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1,
IČ 00286010, na vytvoření sochy Gustava Mahlera a kamenných prvků symbolizujících jeho hudbu od akademického sochaře prof. Jana Koblasy, které budou
umístěny v budoucím Parku Gustava Mahlera v Jihlavě, ve výši 400 tis. Kč dle
materiálu ZK-07-2008-30, př. 1, a schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura a § 3319 – Ostatní záležitosti kultury spočívající ve snížení položky
5321 – Neinvestiční transfery obcím o částku 400 tis. Kč při současném zvýšení
položky 6341 – Investiční transfery obcím o částku 400 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0465/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu ZK-07-2008-31, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0466/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2008-32, př. 1, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Havlíčkova Borová ■ nabýt darem
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2008-32, př. 2 z vlastnictví městyse
Havlíčkova Borová do vlastnictví kraje Vysočina a schvaluje ■ dodatek č. 277
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2008-32, př. 3 ■ dodatek č. 278 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-072008-32, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0467/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem část pozemku par. č. 1445/1 v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice o výměře 10 m² dle GP č. 294-4470/2008 označenou jako díl „a“ z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví obce Petrovice ■ nabýt darem část pozemku
par. č. 1457/9 v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice o výměře 5 m² dle GP
č. 294-4470/2008 označenou jako díl „b“ z vlastnictví obce Petrovice do vlastnictví kraje Vysočina a schvaluje ■ dodatek č. 279 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-072008-33, př. 1 ■ dodatek č. 280 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2008-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0468/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 228
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2008-34, př. 1
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 2/2009

ZPRAVODAJ

Usnesení 0469/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 22/6 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 334 m², par. č. 22/
10 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2734 m² a par. č. 22/12 – ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 101 m², všechny v k. ú. a obci Krásná Hora z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krásná Hora a schvaluje dodatek č. 282
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2008-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. dubna 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0470/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemky par. č. 1480/1 – ost. plocha, silnice o výměře 379 m², par. č. 1480/6 – ost. plocha, silnice o výměře 1 633 m² a par. č. 1480/7 – ost. plocha, silnice o výměře
4 990 m² v k. ú. a obci Česká Bělá včetně zpevnění na těchto pozemcích z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Česká Bělá a schvaluje dodatek
č. 283 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2008-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0471/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
díl „d“ pozemku par. č. 676 o výměře 265 m², který se dle geometrického plánu
č. 84-3025/2007 slučuje do pozemku par. č. 676/2 – ost. plocha, jiná plocha, a díl
„m“ pozemku par. č. 676 o výměře 75 m², který se dle geometrického plánu č. 843025/2007 slučuje do pozemku par. č. 676/3 – ost. plocha, jiná plocha, vše v k.
ú. Zňátky, obec Náměšť nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví
města Náměšť nad Oslavou, schvaluje dodatek č. 284 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-072008-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0472/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 2119/11 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 993 m², oddělený geometrickým plánem č. 482-281/2008 z pozemku par. č. 2119/1 v k. ú.
a obci Červená Řečice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Červená
Řečice a schvaluje dodatek č. 285 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2008-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. dubna 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0473/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit: ■ usnesení 0336/05/2007 ze dne 18. 9. 2007 tak, že v materiálu ZK-05-2007-42, př. 1, se
v řádcích s pořadovými čísly: – 735 a 736 nahrazuje Ryantová Marie, Nové Vyklantice 12, 394 27 Vyklantice, na LV 16 novým vlastníkem Ryantová Květuše,
Staré Vyklantice 12, 394 27 Vyklantice, na LV 16, – 965 a 966 nahrazuje Eliška
Němcová, 267, Štoky, 582 53, na LV 66 novým vlastníkem Hondlová Naděžda,
Štoky 267, 582 53 Štoky na LV 66, – 1091 a 1092 nahrazuje Marie Kotlasová,
Rozňák 84, Knyk, 580 01, na LV 126 novými spoluvlastníky Kotlas Josef, Šubrtova 2458, 580 01 Havlíčkův Brod (spoluvlastnický podíl 1/2), a Kotlas Miroslav
Ing., Rozňák 85, Knyk, 580 01 Havlíčkův Brod (spoluvlastnický podíl 1/2), na
LV 126, – 1421 a 1426 nahrazuje Květoslava Hlaváčová, Jana Nerudy 375, Kolín,
Sendražice, 280 02, na LV 76 novým vlastníkem Hrubý Zdeněk, Česká Jablonná 5, 582 22 Přibyslav, na LV 76, – 1433 a 1434 nahrazuje Květoslava Hlaváčová,
Jana Nerudy 375, Kolín, Sendražice, 280 02 (spoluvlastnický podíl 1/2), na LV 78
novým spoluvlastníkem Hrubý Zdeněk, Česká Jablonná 5, 582 22 Přibyslav (spoluvlastnický podíl 1/2), na LV 78, – 1667 a 1674 a dále v řádcích s pořadovými
čísly 1677 a 1678 nahrazuje Ing. Petr Nováček, Revoluční 1546/24, Praha, Nové
Město, 110 00, na LV 506 novými spoluvlastníky Anděl Miroslav, Výčapy 218,
Výčapy, 674 01 (spoluvlastnický podíl 1/2), a Vala Aleš Ing., Střítež 153, Střítež,
674 01 (spoluvlastnický podíl 1/2), na LV 668, – 1675 a 1676 nahrazuje Ing. Petr Nováček, Revoluční 1546/24, Praha, Nové Město, 110 00, na LV 506 novým
vlastníkem ADW Holding, s. r. o., Krahulov 76, 675 21 Krahulov, na LV 506, –
1687 a 1688 nahrazuje Vladimír Oborný, Okarec 36, 675 02, na LV 105 novým
vlastníkem Oborný Zdeněk, Březník 122, Březník, 675 74, na LV 105, – 2219
a 2228 nahrazuje Ing. Jílek Štěpán, Rovečné 41, 592 65 Rovečné, na LV 16 novými spoluvlastníky Jílek Petr, PharmDr., K Sokolovně 99/10, Hradec Králové, Věkoše, 503 41 (spoluvlastnický podíl 1/2), a Jílková Eva Ing., Rovečné 41, 592 65
Rovečné (spoluvlastnický podíl 1/2), na LV 16, – 2415 a 2420 nahrazuje Marie
Štůlová, Tři Studně 1, 592 04 (spoluvlastnický podíl 1/5), na LV 313 novým spoluvlastníkem Štůla Karel, Tři Studně 1, 592 04 (spoluvlastnický podíl 1/5), na LV
313 ■ usnesení 0161/03/2008 ze dne 13. 5. 2008 tak, že v materiálu ZK-03-200824, př. 1upr1, se v řádcích s pořadovými čísly: – 203 a 204 nahrazuje CVS, Computers & Systems, spol. s r. o., Jeseniova 1692/93, Praha, Žižkov, 130 00, na LV
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2781 novým vlastníkem Nové Zálesí, a. s., Václavské nám. 2074/37, Praha, Nové
Město, 110 00, na LV 2781, – 294 a 295 nahrazuje Vrba Karel, U Smaltovny 1369/
23, Praha, Holešovice, 170 00, na LV 39 novým vlastníkem Vrba Karel, Olbramovická 702/11, Praha, Kamýk, 140 00 na LV 39, – 513 a 514 nahrazuje Staller
Jiří Prof., Šlejnická 1759/9, Praha, Dejvice, 160 00, na LV 503 novými vlastníky
Vlčkovi Milan Ing. a Jana Ing., Za Školou 577, 595 01 Velká Bíteš, na LV 1805,
– 673 a 674 nahrazuje Fišová Hedvika, Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem,
593 01 na LV 903 novým vlastníkem Fišová Dagmar, Bratrská 88, Bystřice nad
Pernštejnem, 593 01, na LV 904 ■ usnesení 0349/05/2008 ze dne 16. 9. 2008 tak,
že v materiálu ZK-05-2008-62, př. 1, se v řádcích s pořadovými čísly 7 a 8 nahrazuje Lešková Věra, Leskovice 54, 394 14 Leskovice, na LV 31 novými vlastníky
Lacinovi Miloslav a Eva, Náměstí Prof.Bechyně 35, Hořepník, Hořepník, 394 21
na LV 411 ■ usnesení 0218/04/2008 ze dne 24. 6. 2008 tak, že v materiálu ZK04-2008-14, př. 3, se v řádcích s pořadovými čísly: – 13 a 14 nahrazuje Jarmila
Chloupková, Ostružinová 2179/20, 106 00 Praha 10-Záběhlice (spoluvlastnický
podíl 1/2), na LV 283 novým vlastníkem Rieger Martin Ing., Paškova 339, Praha,
Zbraslav, 156 00 (spoluvlastnický podíl 1/2), na LV 283, 34 a 35 nahrazují Marie
Křížková Ing., 592 55 Bobrová 107 (spoluvlastnický podíl 1/2), a Božena Musilová, 592 55 Bobrová 115 (spoluvlastnický podíl 1/2), na LV 9 novým vlastníkem
Hrazdirová Libuše, Bobrová 115, Bobrová, 592 55, na LV 9, – 46 a 47 nahrazuje
Marie Kinclová, 592 55 Bobrová 182, na LV 134 novými spoluvlastníky Rymešová Věra, Bobrová 173, 592 55 Bobrová (spoluvlastnický podíl 1/2), a Sobotková
Marie, Bobrová 11, 592 55 Bobrová (spoluvlastnický podíl 1/2), na LV 393.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0474/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
způsobem a v rozsahu dle materiálu ZK-07-2008-40, př. 1, od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0475/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit: ■ usnesení 0539/09/2005/ZK ve znění usnesení, 0510/08/2006/ZK, 0569/09/2006/ZK,
0333/05/2007/ZK, 0027/01/2008/ZK a 0079/02/2008/ZK tak, že v materiálu ZK09-2005-09, př. 2, v části týkající se pozemku par. č. 89/36, orná půda o výměře
291 m² v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, se uvedený spoluvlastník podílu 1/42 Jan Veselý, Ke Koulce 602/4, 150 00 Praha 5-Smíchov, nahradí
novými spoluvlastníky Růženou Kehárovou, Etiopská 631/6, Praha 6, Vokovice – podíl 1/84 a Blankou Proksovou, U Homolky 123/1, Praha 5 – podíl 1/84
■ usnesení 0226/04/2008/ZK zastupitelstva kraje tak, že v materiálu ZK-042008-22, př. 1, v části týkající se pozemku par. č. 57/1 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou se uvedený budoucí prodávající spoluvlastnického podílu
1/4 Milada Spilková, Štěpánovice 2, Výčapy, 675 51, nahradí novými spoluvlastníky Danou Muzikářovou, Zahradní 925, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51 – podíl 1/8 a Miladou Vejtasovou, Tyršova 137, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51
– podíl 1/8.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0476/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt koupí
pozemky pro akci II/602, hr. kraje–Pelhřimov, 4. stavba, v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-07-2008-42, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv
■ nabýt bezúplatně pozemky pro akci II/602, hr. kraje–Pelhřimov, 4. stavba,
v rozsahu dle materiálu ZK-07-2008-42, př. 2, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0477/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi krajem Vysočina jako budoucím dárcem
a městem Jaroměřice nad Rokytnou jako budoucím obdarovaným na lávku pro
pěší (energetickou lávku) vybudovanou v rámci stavby Rekonstrukce mostu ev.
č. 152-018 v Jaroměřicích a 4 ks podstavců pod sochy v k. ú. a obci Jaroměřice
nad Rokytnou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0478/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně
pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálů ZK-07-2008-44, př. 1, ZK-07-200844, př. 2, ZK-07-2008-44, př. 3, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí
v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 2/2009
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Usnesení 0479/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2008-45, 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. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0480/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt stavbu garáže bez čp/če na pozemku par. č. st. 127 v k. ú. a obci Daňkovice z vlastnictví
MUDr. Evy Šolcové, bytem Jiráskova 658, Bílovice nad Svitavou, do vlastnictví
kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 40 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0481/07/2008/ZK –Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt nemovitosti dle materiálu ZK-07-2008-47, př. 1, z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina za podmínky,
že tyto nemovitosti budou po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze
k účelu, ke kterému byly užívány ke dni převodu vlastnictví, a stanou-li se před
uplynutím této doby převáděné nemovitosti pro kraj nepotřebnými nebo zanikne-li příspěvková organizace, které jsou převáděné nemovitosti předány do správy, aniž by její činnost a náplň převzala jiná příspěvková organizace zřizovaná
krajem Vysočina za obdobným účelem, musí být převáděné nemovitosti krajem
Vysočina nabídnuty k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu a schvaluje dodatek č. 7 Zřizovací listiny Střední odborná škola, Střední odborné učiliště Třešť
dle materiálu ZK-07-2008-47, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0482/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
pozemky z vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za kupní cenu kupujícím dle
materiálu ZK-07-2008-48, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0483/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje odmítnout nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatné převedení geometrickým plánem nově zaměřených pozemků par. č. 1766/8, vodní
plocha, tok přirozený o výměře 110 m², a par. č. 1766/9, vodní plocha, tok přirozený o výměře 60 m², v k. ú. a obci Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0484/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek
č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi Vysočinou jako budoucím
prodávajícím a NIMIRU, spol. s r. o., jako budoucím kupujícím dne 23. 8. 2007
pod číslem KUJIP00GFWHA dle materiálu ZK-07-2008-51, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0485/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v souladu
s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o nabytí movitých věcí, které jsou pevně spojeny s nemovitostí – stavbou občanské vybavení bez č. p./č. e. postavenou na pozemku
par. č. st. 3958/2 v k. ú. Jihlava a rozhoduje nabýt nemovitý majetek, jeho součásti a příslušenství a věci movité pevně spojené s nemovitostmi v rozsahu a za
podmínek darovací smlouvy mezi Ministerstvem obrany České republiky a krajem Vysočina dle materiálu ZK-07-2008-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0486/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout finanční dar městu Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136, ve výši 500 000 Kč
dle materiálu ZK-07-2008-52, př. 1, a schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava § 2212 – Silnice spočívající ve snížení přílohy D2, Investice v dopravě, položky 6121 Budovy, haly a stavby, o částku 500 tis. Kč při současném
zvýšení položky 6341 – Investiční transfery obcím o částku 500 tis. Kč.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0487/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje rozsah základní
dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2009: ■ ve veřejné linkové
osobní dopravě maximálně do 256 200 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km. Žákovské
jízdné ve výši 23 230 tis. Kč ■ ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do
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284 699 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 7 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0488/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program „Regionální kultura VIII.“ na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění v objemu 2 mil. Kč dle materiálu ZK-07-2008-54, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu „Regionální kultura VIII.“ ve složení: ČSSD
– Pavla Kučerová (PE), Jan Voharčík (PE), KDU-ČSL – Ladislav Bárta (ZR), Jaroslav Hrubý (TR), KSČM – Jan Slámečka (ZR), Pavel Kalabus (JI), ODS – Pavel
Kopecký (HB), Ilona Komínková (ZR) ■ Pavlu Kučerovou předsedkyní řídicího
výboru grantového programu „Regionální kultura VIII.“ ■ garantem grantového
programu „Regionální kultura VIII.“ odbor kultury a památkové péče a Katinu
Lisou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem
poradním a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP, termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0489/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je
výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout část dotace pro poskytovatele
sociálních služeb v celkové výši 15 290 900 Kč z rozpočtu kraje Vysočina na rok
2009, kapitoly Sociální věci, dle materiálů ZK-07-2008-55, př. 1, ZK-07-2008-55,
př. 2, ZK-07-2008-55, př. 3, a ZK-07-2008-55, př. 4 a schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2008-55, př. 5.
odpovědnost: OSVZ, termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0490/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání Podpora čtenářství
v základních školách v roce 2008 ve výši 85 tis. Kč určených pro Základní školu
a Mateřskou školu Křižanov (IČ 43380662).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0491/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky
cizích jazyků v roce 2008 Základní škole a Mateřské škole Třebíč, Na Kopcích
342, (IČ 67008381) ve výši 51 990 Kč, Základní škole Měřín (IČ 48895288) ve
výši 24 310 Kč a Základní škole a Mateřské škole Větrný Jeníkov (IČ 70987556)
ve výši 21 536 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0492/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky cizích
jazyků v roce 2008 ZŠ a MŠ Mladoňovice (IČ 75020696) ve výši 23 131 Kč, ZŠ
a MŠ Jimramov (IČ 70882568) ve výši 24 000 Kč, ZŠ Jihlava, Kollárova 30, Jihlava, (IČ 70881413) ve výši 35 260 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0493/07/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga
pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-07-2008-59, př. 1
■ přidělení účelových prostředků v rámci programu Ověřování vzdělávání podle
ŠVP vypracovaných na základě RVP ZŠS v etapě září až prosinec 2008 ve výši
36 198 Kč Základní škole speciální Jihlava, Březinova 31 (IČ 70888396).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Soutěž STAVBA VYSOČINY 2008 letos již posedmé
Tato soutěž se stala jedinečnou příležitostí, jak prezentovat
svoji práci a zároveň se setkat i utkat se svými kolegy i konkurenty. Za 6 let soutěže se podařilo prezentovat a propagovat
129 realizací a zhodnotit vynaložené úsilí při přípravě podkladů, které si mimo jiné na internetových stránkách soutěže prohlédne více jak 80 tisíc čtenářů ročně. Věříme, že i letos
bude tato tradiční akce pro řadu investorů, architektů, projektantů, řemeslníků a stavebních firem přitažlivá.
Stavební sdružení Vysočina, o. s., Kraj Vysočina a krajské pobočky Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vyhlásili pravidla pro sedmý ročník této největší přehlídky architektonických, stavebních a řemeslných realizací v kraji Vysočina.
Do aktuálního ročníku, který zaštítil hejtman kraje Jiří Běhounek, mohou investoři, projektanti, architekti nebo stavební firmy
přihlásit své realizace, které byly dány do provozu nebo zkolaudovány na území kraje Vysočina v období od 1. ledna 2007 do 31.
prosince 2008. Letos může získat uznání až 14 realizací.
V odborné části může být v jednotlivých kategoriích (Stavby občanské vybavenosti, Stavby určené k bydlení, Stavby dopravní,
inženýrské a vodohospodářské, Stavby technologické a pro průmysl, Rekonstrukce a obnova) za vítězství porotou udělen titul

Prestižní stavba Vysočiny 2008 a Čestné uznání za místo druhé.
Ze všech přihlášených staveb laická veřejnost vybere a sms hlasováním rozhodne o udělení titulu Ccna veřejnosti – Stavba Vysočiny 2008. V rámci celé soutěže bude udělena Cena hejtmana
a Cena časopisu Stavebnictví.
Letošní novinkou je možnost zhotovitele stavby nominovat jednoho ze svých subdodavatelů, který se zasloužil o výjimečné
technické, konstrukční, řemeslnické provedení nebo montáž náročné technologie, na titul Zlaté ruce – Stavba Vysočiny 2008.
Pro zájemce, kteří se chtějí pochlubit svoji realizací, je na webových stránkách www.stavbavysociny.cz připraven komplexní informační servis včetně zjednodušeného postupu pro přihlášení
„krok za krokem“.
Uzávěrka pro přihlášení a předání soutěžní podkladů je stanovena na 27. dubna 2009. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční
3. června na zámku ve Velkém Meziříčí.
Více informací vám poskytne:
 Martin Pertl, manažer Svazu podnikatelů ve stavebnictví
v ČR – kraj Vysočina
telefon: 737 555 677, e-mail: jihlava@sps.cz, info@stavbavysociny.cz

Změna v placení regulačních poplatků v krajských nemocnicích
Kraj Vysočina nabízí od 1. února 2009 kompenzaci všech regulačních poplatků za pacienty ve svých pěti nemocnicích – Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Nové
Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč.
Jde o dobrovolné rozhodnutí každého pacienta, zda úhradu 30,
60, a 90 korun za vyšetření, položku na receptu, pobyt v nemocnici a lékařskou pohotovost (LSPP) přijme od kraje Vysočina jako
dar, nebo zda ji provede sám.
Na základě uzavřených příkazních smluv budou nemocnice rozhodovat jménem kraje o poskytnutí darů ve výši regulačních poplatků. Na každé ambulanci, oddělení a v lékárnách budou mít
občané k dispozici darovací smlouvy a plné moci.

V případě kompenzace regulačních poplatků je třeba občany upozornit, že kraj bude poskytovat dar pouze pacientovi nebo jeho
zákonnému zástupci. Především u receptů bude nutné v případě,
že si pacient nebude vyzvedávat léky osobně, vybavit osobu pověřenou výběrem léku v nemocniční lékárně plnou mocí. Jestliže
nebude plná moc k dispozici, nebude možné dar osobě, která léky
vyzvedává, poskytnout. Vzor plné moci bude k dispozici ve všech
nemocničních lékárnách, čekárnách a ke stažení na www stránkách kraje. Více informací na www.zdravi-vysociny.cz, na recepcích jednotlivých nemocnic a v ambulancích krajských nemocnic.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

