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Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina
Podle § 77a odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, kraj zpracovává koncepce a strategie
ochrany přírody ve své působnosti, nejde-li o národní park
nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní rezervaci, národní přírodní památku
nebo jejich ochranné pásmo.
Na základě usnesení Rady kraje (usnesení č. 1386/29/2007/
RK) z důvodů regulace či zastavení živelného nesystémového nárůstu počtu větrných
elektráren na území kraje Vysočina nechal odbor životního
prostředí zpracovat koncepční materiál „Strategie ochrany krajiny v kraji Vysočina
– ochrana krajinného rázu“
(dále jen „strategie“). Materiál byl zpracován autorským
týmem Studio B&M, sdružení fyzických osob, Žďár nad
Sázavou (Bc. Roman Bukáček a kol.), a v rámci připomínkového řízení je vystaven

na webových stránkách kraje Vysočina kraje www.kr-vysocina.cz › Téma › Životní
prostředí › Příroda › Ochrana
přírody a krajiny.
Cílem strategie je navrhnout
sjednocený metodický postup
při hodnocení umisťování dominantních staveb v krajině
kraje Vysočina. Dokument je
určen k ochraně pozitivních
hodnot krajinného rázu na
úrovni kraje. Jsou v něm navrhovány ochranné podmínky
představující soubor vlastností
omezujících s ohledem na krajinný ráz umisťování staveb či
záměrů využití území do krajiny. Pokud je dán strategií jednotný rámec, je možno dojít
k limitům, přes které nelze při
změnách v krajině přejít.
V návrhové části strategie jsou
uvedena území s významným
podílem pozitivních hodnot
krajinného rázu, je zde navržena optimalizace vymezení přírodních parků, dále je uvedena

identifikace znaků charakteristik krajinného rázu a jejich
hodnot, stanovení ochranných
podmínek a v neposlední řadě
metodický postup hodnocení
vlivu na krajinný ráz.
Strategie po případných úpravách vzešlých z připomínkového řízení by měla sloužit jako
územně analytický podklad
v územním plánování obcí a při
zpracování Zásad územního
rozvoje kraje Vysočina a zároveň by měla být využívána jako
podklad ve správních řízeních
v ochraně krajinného rázu.
Připomínky k předložené strategii je možno uplatnit (nejlépe
elektronickou poštou) na odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina
(e-mailem vackova.d@kr-vysocina) do 31. 3. 2009.
 Dana Vacková, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 508, e-mail:
vackova.d@kr-vysocina.cz
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Porušení rozpočtové kázně a správní delikty
podle novely zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů
Dne 1. 4. 2009 nabývá účinnosti zákon č. 477/2008 Sb.,
kterým se mění zákon č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a některé další související zákony. Novela je poměrně
rozsáhlá a obsahuje řadu zásadních změn, které se týkají
finančního hospodaření územních samosprávných celků
(ÚSC), dobrovolných svazků
obcí (DSO), jimi zřizovaných
příspěvkových organizací (PO)
a rovněž Regionálních rad regionu soudržnosti. Kromě řady
dílčích změn, které odstraňují
dosavadní nejasnosti a nejednotný výklad některých ustanovení zákona, novela upravuje

zejména oblast porušení rozpočtové kázně, hospodaření
PO s majetkem zřizovatele a zavádí správní delikty.
Porušení rozpočtové kázně
stanovuje § 22 zákona, který je
nově upraven a rozšířen. Odst.
1 až 3 definují porušení rozpočtové kázně, a tedy neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků, odst. 4
až 6 stanovují povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně (do rozpočtu, z něhož byly
prostředky poskytnuty), výši
tohoto odvodu a penále za prodlení s odvodem včetně způsobu jeho výpočtu. Významnou
změnou je, že podle odst. 7 je
pravomoc rozhodovat v samo-

statné působnosti o uložení
odvodu a penále za porušení
rozpočtové kázně svěřena u
obce obecnímu úřadu, v případě kraje krajskému úřadu. Odst. 8 stanovuje orgány,
které v přenesené působnosti
přezkoumávají rozhodnutí o
uložení odvodu a penále; v
případě rozhodnutí obecních
úřadů je to krajský úřad, rozhodnutí krajských úřadů přezkoumává MF ČR, přičemž
přezkoumávající orgán může
rozhodnutí pouze zrušit nebo
vrátit k novému projednání.
Odst. 9 a 10 stanovují orgány, které rozhodují o ulo(pokračování na další straně)
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žení odvodu a penále za
porušení rozpočtové kázně
a o p ř í p a d n é m o d vol á n í
u DSO a Regionálních rad regionu soudržnosti. V odst. 11 je
uvedena lhůta, v níž může být
uložen odvod a penále, odst. 12
dává možnost tomu, kdo porušil rozpočtovou kázeň, písemně požádat o prominutí nebo
částečné prominutí povinnosti
odvodu a penále. Prominutí povoluje vždy orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků
rozhodl. Poslední odst. 13 stanovuje, že při správě odvodů
a penále se postupuje podle zákona upravujícího správu daní.
Pokud jde o PO, novelou zákona se v § 28 za stávající odst.
6 vkládají tři nové odstavce,
vnichž jsou taxativně vymezeny případy porušení rozpočtové kázně PO, dále je zde
upraveno ukládání odvodů za
toto porušení a možnost jejich
prominutí nebo snížení s tím,
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že o odvodech a jejich prominutí rozhoduje vždy zřizovatel.
Zásadní změna zákona spočívá
v zařazení § 22a a 22b, které
upravují oblast správních deliktů. Nově se tak definuje nesplnění povinností stanovených
tímto zákonem jako správní delikt, za který lze uložit pokutu
až do výše 1 mil. Kč. Ustanovení § 22a zahrnuje taxativní výčet správních deliktů,
kterých se může nedodržením
zákonných povinností dopustit
obec, kraj, DSO nebo Regionální rada regionu soudržnosti.
Správními delikty podle novely zákona je, když:
■ není zpracován rozpočtový
výhled
■ se nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria
■ nejsou prováděny změny
schváleného rozpočtu
■ rozpočet není zpracován
v třídění podle rozpočtové
skladby

■ není proveden rozpis schváleného rozpočtu
■ není prováděna kontrola
hospodaření
■ není zajištěno přezkoumávání hospodaření za uplynulý kalendářní rok
■ není zveřejněn návrh rozpočtu nebo závěrečného účtu.
§ 22 b zákona stanovuje mimo
jiné subjekty, které rozhodují o uložení pokut. Správní
delikty obcí a DSO projednává v přenesené působnosti krajský úřad, delikty
kraje a Regionálních rad regionu soudržnosti projednává MF ČR. Při rozhodování
o uložení pokuty se postupuje
podle správního řádu a pokuty jsou příjmem toho orgánu,
který je uložil.
Novela zákona rovněž obsahuje některé další významné
změny týkající se hospodaření PO zřizovaných územními
samosprávnými celky. Je za-
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vedena legislativní zkratka
„svěřený majetek“, je jednoznačně stanoveno, že pokud
to zákon neupravuje jinak,
nabývá PO majetek pro svého
zřizovatele a konkrétně jsou
vymezeny způsoby, kterými
může PO nabýt majetek do
svého vlastnictví.
§ 39b stanovuje, že podmínkou platnosti právního úkonu PO je písemný souhlas
zřizovatele ve všech případech, kdy zákon stanovuje, že
je tento souhlas nutný.
V přechodných ustanoveních
novely zákona je stanovena
povinnost pro zřizovatele PO,
aby přizpůsobili jejich zřizovací listiny novým ustanovením
zákona do 7 měsíců ode dne
nabytí účinnosti jeho novely,
a tedy do 1. 11. 2009.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly, telefon: 564 602 701, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz

Problematika umisťování fotovoltaických elektráren
Mnohé obce řeší problematiku umisťování fotovoltaických
elektráren na svém území. Pro
jejich lepší orientaci přinášíme
základní informace vztahující
se k této problematice z pohledu
územního plánování a ochrany
zemědělského půdního fondu.
Územního plánování
Zásady územního rozvoje
kraje Vysočina
Zásady územního rozvoje kraje
Vysočina (dále jen „ZÚR KV“)
hovoří o umisťování fotovoltaických elektráren ve dvou případech:
1. V nezastavěném území je
nepřípustné umisťovat fotovoltaickou elektrárnu. Je
také nepřípustné řešit plochy pro fotovoltaické elektrárny v územních plánech
obcí a měst do doby, než bude
příslušná problematika řešena ve „Strategii ochrany
krajinného rázu kraje Vysočina“ a převzata do ZÚR KV
v rámci jejich aktualizace (viz
kap. 5.1.3 „Krajinné hodnoty

území kraje v návrhu ZÚR
KV“).
2. V zastavěném území a v zastavitelných plochách navazujících na zastavěné území
je možné fotovoltaické elektrárny umisťovat na funkčních
plochách určených pro výrobu
a skladování, které jsou vymezeny v územních plánech obcí
platných ke dni nabytí účinnosti ZÚR KV (22.11.2009)
- viz kap. 7.6.3 „Krajinné hodnoty kraje Vysočina”
v odůvodnění ZÚR KV“.
Případy neřešené ZÚR ani ÚP
Fotovoltaické elektrárny v zastavěném území na střechách
objektů lze umisťovat pouze po
posouzení v rámci územního
řízení a povolení příslušného
stavebního úřadu. Například:
střecha školy, umístěné v ploše
určené pro občanskou vybavenost. Fotovoltaická elektrárna
se zde stává konstrukční součástí budovy, proto se funkční
využití plochy nemění a zůstane pro občanskou vybavenost.

Ochrana zemědělského půdního fondu
Při výstavbě fotovoltaické elektrárny je z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu
nejvhodnější postup závislý na
zvoleném typu FV elektrárny
– může se jednat o dočasné či
trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9
odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, v platném znění.
Negativní stanovisko by mohlo
být vydáno k odnětí půdy dle
§ 9 odst. 6 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF, v platném
znění (dále jen „zákon“), pro
fotovoltaické elektrátny v těchto případech:
a) v obcích, které nemají schválen územní plán: na půdách
vysoce chráněných (I. a II.
třída ochrany), v neodůvodněném rozsahu (porušení § 4
písmene b) zákona) nebo při
narušení organizace zemědělského půdního fondu (porušení § 4 písmene a) zákona)
b) v obcích, které mají schvále-

ný územní plán, na plochách
vymezených tímto platným
územním plánem k zastavění a s přípustným nebo podmíněně přípustným využitím,
umožňujícím umístění FV
elektráren: při narušení organizace zemědělského půdního
fondu (porušení § 4 písmene
a) zákona) nebo na plochách,
které nebyly pro toto funkční
využití schváleny nebo jsou
nezastavitelné (ÚSES, zalesnění apod.)
K výše uvedenému lze dodat,
že každá žádost je posuzována individuálně. Případné
předběžné projednání záměru
umístění FV elektrárny o ploše nad 1 ha z hlediska ochrany
ZPF je možné na KrÚ, OŽP.
 Jan Strejček, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 197, e-mail:
strejcek.j@kr-vysocina.cz
 Jan Joneš, odbor životního
prostředí, telefon: 564 602 503,
e.mail: jones.j@kr-vysocina.cz
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Soutěž obcí My třídíme nejlépe 2009
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Novinky ve Sbírce zákonů

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážený pane primátore,
rádi bychom vaší obci poděkovali za její příspěvek k ochraně životního prostředí, kterou zajišťuje mimo jiné i tříděním komunálních
odpadů. Na podporu udržení a zkvalitnění tříděného sběru odpadů vyhlašujeme pro všechny obce kraje Vysočina, jež jsou zapojeny do systému Ekokom, soutěž s názvem My třídíme nejlépe.
Cílem této soutěže je udržet zájem veřejnosti a obcí o správné
nakládání s odpady a zvýšit počet obyvatel v našem kraji, kteří
své odpady pravidelně třídí. Soutěž obcí je dílčím cílem projektů
spolupráce kraje Vysočina se společnostmi EKO-KOM, a. s.,
a ASEKOL, s. r. o. Realizátor soutěže bude vybrán na základě výběrového řízení v období březen–duben 2009.
Pro vyhodnocení soutěže (hlavní a vedlejší) budou použita data
získaná ze čtvrtletních písemných výkazů o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaných jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s., za období
IV. čtvrtletí roku 2008 a I–III. čtvrtletí tohoto roku.
Hlavní a vedlejší soutěž bude vyhlášena pro čtyři kategorie obcí
podle počtu obyvatel tak, aby se vyloučilo ovlivnění výsledků
z důvodů velikosti obce. Kritéria a bodové hodnocení zůstávají
stejné jako v loňském ročníku soutěže.
Typy obcí pro hlavní a vedlejší soutěž dle počtu obyvatel:
I.
obec do 500 obyvatel
II.
obec s 501–2 000 obyvateli
III.
obec s 2 001–10 000 obyvateli
IV.
obec nad 10 000 obyvatel
Hlavní soutěž – kritéria a bodové hodnocení
1. Celková výtěžnost sběru papíru, plastů, nápojových kartonů,
bílého a barevného skla na jednoho občana (v kg na 1 obyvatele/
čtvrtletí, 1kg = 10 bodů)
2. Efektivita sběru = poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek odpadu uvedených výše a množstvím směsného
KO (1 % = 1 bod) za každé čtvrtletí
3. Zavedení dvoukomoditního sběru skla v obci (sběrové nádoby pro
bílé i barevné sklo, ano = 20 bodů/čtvrtletí; ne = 0 bodů/čtvrtletí)
4. Zavedení sběru nápojových kartonů (ano = 20 bodů/čtvrtletí;
ne = 0 bodů/čtvrtletí)
5. Zavedení sběru papíru (ano = 20 bodů/čtvrtletí; ne = 0 bodů/čtvrtletí)
Vedlejší soutěž
O nejlepší obec v efektivitě sběru za celé období soutěže (poměr
mezi množstvím vytříděných KO a množstvím směsného KO
za celé období soutěže).
Výhry pro obce:
Hlavní soutěž
1. místo pro všechny typy obcí – darovací smlouva pro odpadové
hospodářství obce s finančním příspěvkem ve výši 60 tis. Kč
2. místo pro všechny typy obcí – darovací smlouva pro odpadové
hospodářství obce s finančním příspěvkem ve výši 35 tis. Kč
3. místo pro všechny typy obcí – darovací smlouva pro odpadové
hospodářství obce s finančním příspěvkem ve výši 20 tis. Kč
Vedlejší soutěž
1. místo pro všechny typy obcí – darovací smlouva pro odpadové hospodářství obce s finančním příspěvkem ve výši 35 tis. Kč
Průběžné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách
www.tridime-vysocina.cz od května 2009.

Národní přírodní rezervace Dářko
V částce 8/2009 Sbírky zákonů vydané dne 28. 1. 2009 byla pod
č. 26 publikována vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 2. 2009.

 Zdeněk Ryšavý, radní pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování
telefon: 564 602 135, e-mail: rysavy.z@kr-vysocina.cz

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

Trestní zákoník
V částce 11/2009 Sbírky zákonů vydané dne 9. 2. 2009 byly publikovány pod č. 40 trestní zákoník a pod č. 41 zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku.
Nový trestní zákoník představuje moderní trestní kodex evropského typu, který zásadním způsobem modifikuje české trestní
právo. Velký důraz klade na zákonné vymezení přesných a jednoznačných skutkových podstat trestných činů.
Přináší novou kategorizaci trestných činů na zločiny a přečiny.
Za přečiny budou pokládány všechny nedbalostní trestné činy
a ty úmyslné trestné činy, za něž trestní zákoník stanovuje trest
odnětí svobody maximálně do pěti let. Zločiny budou všechny
ostatní závažné trestné činy. Tato změna se promítne do trestního
řízení. U zločinů bude vedeno standardní trestní řízení, u přečinů
budou převažovat zjednodušené formy řízení, odklony a alternativní řešení (např. peněžité tresty, domácí vězení, ale také zákaz
vstupu na sportovní a jiné akce) včetně širokého uplatnění prostředků probace a mediace.
Zákon snižuje hranici trestní odpovědnosti z 15 na 14 let věku
a přináší novou systematiku trestných činů podle závažnosti společenských zájmů, které mají chránit – primární ochranu proto
skýtá ochrana života a zdraví jedince.
Nový kodex rovněž zpřísňuje postihy za vraždu a další násilné
trestné činy, protože rozlišuje a odlišně postihuje vraždu, plánovanou vraždu a neúmyslné zabití. Novinkou je dělení omamných a psychotropních látek na měkké a tvrdé dle míry jejich
zdravotní a společenské nebezpečnosti. Nově jsou též vyčleněny
trestné činy proti životnímu prostředí.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010.
Školský zákon
V částce 17/2009 Sbírky zákonů vydané dne 18. 2. 2009 byl pod
č. 49 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona ruší omezení pro výjimku z nejnižšího počtu dětí
ve škole a dále upřesňuje komisionální přezkoušení. Zákon mimo
jiné usnadňuje zavedení nástavbového studia.
Zákon nabývá účinnosti dne 5. 3. 2009 (část 1. 4. 2009).
Vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
V částce 15/2009 Sbírky zákonů vydané dne 13. 2. 2009 bylo pod
č. 46 publikováno rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení
voleb do Evropského parlamentu.
Prezident republiky tímto vyhlásil volby do Evropského parlamentu
a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 5. a 6. června 2009.
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Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace
Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných
vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené II. pololetí a za celý rok 2008.
Ukazatel
Protiradonová ozdravná opatření v bytech
Získaná státní dotace (z iniciativy KrÚ)
z toho na akce: Třebíč – Sokolská 26/173
Horní Vilémovice 10 (TR)
Trnava 35 (TR)
Najdek 177 (ZR)
Kamenná 71 (TR)
Třebíč – Modřínová 301/6
Třebíč – Zdislavina 40/155
Ptáčov 6 (TR)
Panská Lhota 57 (JI)
Hroznatín 8 (TR)
Uhřínov 76 (ZR)
Mihoukovice 40 (TR)
Popelištná 18 (PE)

Státní dotace
2 400 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000

Kamenná 43 (TR)
150 000
Střítež 15 (TR)
150 000
Čikov 14 (TR)
150 000
450 000
Dokončené a uhrazené akce v roce 2008 celkem
z toho: Kamenná 39(TR)
150 000
Zbilidy 35(JI)
150 000
Častotice 13(TR)
150 000
Protiradonová opatření veřejných vodovodů
7 999 387,00
Získaná státní dotace (z iniciativy KrÚ)
z toho na akce: Kaliště (JI)
2 125 236,00
Mrákotín – Krahulčí(JI)
1 233 911,00
Sázava (ZR)
1 437 996,00
Nová Ves (JI)
1 790 904,00
Dolní Cerekev (JI)
1 411 340,00
9 858 864,70
Vyplacená státní dotace
z toho na akce: Lísek (ZR)
1 950 207,70
Věcov-Roženecké Paseky (ZR)
1 937 475,00
Geršov (ZR)
1 398 250,00
Hroznatín (TR)
2 216 732,00
Pavlínov (ZR)
2 356 200,00
Získaná státní dotace celkem (z iniciativy KrÚ) 10 399 387,00
Vyplacená státní dotace celkem
10 308 864,70
z toho: přes rozpočet kraje
450 000,00
v tom: za I. pololetí 2008
300 000,00
za II. pololetí 2008
150 000,00
mimo rozpočet kraje (tzv. průtokem)
9 858 864,70

Protiradonová ozdravná opaření v bytech a MŠ
V realizaci protiradonových ozdravných opatření je 25 akcí a ZŠ
Polnička. V řízení o vydání příslibu dotace od MF ČR je dalších
6 bytových akcí.
Protiradonová ozdravná opatření na veřejných vodovodech
Realizuje se 7 akcí a další 3 akce se připravují. Podklady a vlastní získání dotace iniciativně zabezpečuje a uplatňuje u MF ČR
krajský úřad. Výběrové řízení na dodavatele prací zabezpečuje
žadatel o dotaci – zpravidla obec. Za kvalitu provedených prací
odpovídá dodavatel, za věcnou stránku a účelovost vynaložených
státních prostředků odběratel. Za správné poskytnutí dotace odpovídá MF ČR a krajský úřad.
Proti roku 2007 se krajskému úřadu více dařilo zabezpečovat
státní dotaci pro žadatele – občany na protiradonová opatření v bytech (dvojnásobný objem získané dotace proti roku 2007)
i pro obce na realizaci odradonování veřejných vodovodů v jejich správě. Získána byla dotace na byty a vodovody v úhrnné
výši 10,4 mil. Kč, což je nejvíce ze všech krajů v rámci ČR, jak
je patrno ze srovnávací orientační tabulky. Tím došlo ke zkvalitnění životních podmínek pro dalších cca 1 500 obyvatel kraje
snížením nebezpečně nadměrné radiační zátěže pod přípustnou
hodnotu.
Radonový program ČR v roce 2008
Kraj
Praha

Byty

Vodovody

Byty

Vodovody Celkem

zah./dok.

zah./dok.

získ.dotace

získ.dotace

0

0

0

Středočeský

1/0

1/1

150 000

2 243 626 2 393 626

0

0

Jihočeský

1/0

3/4

150 000

6 989 389 7 139 389

Plzeňský

2/1

0/1

300 000

0

300 000

Karlovarský

4/1

0

600 000

0

600 000

Ústecký

0/0

0

0

0

0

Liberecký

2/0

0/1

300 000

0

300 000

Královéhradecký

0/1

0

0

0

0

Pardubický

0/0

0/1

0

0

0

Vysočina
Jihomoravský

16/3

5/5 2 400 000

7 999 387 10 399 387

1/0

0

150 000

0

150 000

Olomoucký

0/1

0

0

0

0

Moravskoslezský

0/0

0

0

0

0

Zlínský

0/0

0

0

0

0

CELKEM

27/7

9/13 4 050 000

17 232 402 21 282 402

Závěr
Výsledky aplikace Radonového programu ČR na území kraje Vysočina svědčí o zájmu kraje o zdraví obyvatel při snižování rizika
incidence rakoviny plic v důsledku nadměrného výskytu radioaktivního plynu radonu zejména v jejich obydlích a objektech veřejného zájmu, jakož i ve veřejných vodovodech, které je zásobují
pitnou vodou, obsahující takové množství radionuklidů, že bez
ozdravných opatření ji nelze bez zdravotní újmy používat a obce
by samy na řešení této situace ve svém rozpočtu prostředky nenašly.

číslo 3/2009

Vstřícnost kraje vůči občanům má odezvu v jejich zvýšeném
zájmu o monitoring radonu (dvojnásobný počet žádostí o dotaci proti roku 2007), jakož i o realizaci protiradonových opatření,
zejména za pomoci kraje nad rámec jeho zákonných povinností občanům s veškerou administrativou potřebnou k zabezpečení
státní dotace i dodavatelských kapacit. Svědčí o tom i nárůst příslibů dotací na protiradonová ozdravná opatření.
Z toho vyplývá, že toto velice náročné úsilí kraje vynaložené na
uvedený účel je smysluplné a nachází pochopení, a dokonce někdy i uznání občanů, a to i přesto, že se jedná o neviditelné, ale
o to zákeřnější ohrožení zdraví člověka, které je v našem kraji tolik akutní a při kterém dle odborníků zemře zbytečně v naší republice přibližně každou desátou hodinu jeden člověk.
 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

Počet detektorů / státní
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
Přijatá státní dotace na sběr detektorů od SÚJB
Vyplacená státní dotace krajem Vysočina
Přijatá státní dotace od SÚJB v roce 2008
z toho: za I. pololetí 2008
za II. pololetí 2008
Vyplacená státní dotace v roce 2008
z toho: za I. pololetí 2008
za II. pololetí 2008

Radonový program ČR v roce 2008 – monitoring
Kraj
Praha
Středočeský
Jihočeský

2 237
51 000
51 000
123 100
86 000
37 100
123 100
24 100
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 průběžně 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). Poskytnutí dotace
na ně bylo se SÚJB projednáno v roce 2009.

Detektory Detektory Dotace
rozmístěné sběr
0

Dotace

rozmístěné sběr
0

0

Celkem

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

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

Královéhradecký
Pardubický

Olomoucký

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
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Moravskoslezský
Zlínský
CELKEM

0

0

0

0

0

63

0

3 150

0

3 150

7 170

6 563

356 400

159 150 515 550

 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

Pozvánka
Seminář k dani z přidané hodnoty
K 1. 1. 2009 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH.
V důsledku této novely se stane významný počet obcí plátcem DPH.
Krajský úřad kraje Vysočina uspořádá pro obce – budoucí plátce DPH seminář k problematice zákona o DPH. Tento seminář
proběhne na čtyřech místech v kraji Vysočina a je prioritně určen pro obce se základní působností, takzvané jedničkové
obce. Seminář je určen pro starosty a účetní obcí.
Program: DPH – základní orientace v zákoně
Lektorka: Ing. Alena Kučerová za organizaci Odborné semi
náře pro obce, s. r. o., Brno
Místo a datum konání:
7. 4. 2009 Pelhřimov, sál pracoviště ÚZSVM, Pražská 127
(bývalý okresní úřad)
8. 4. 2009 Třebíč, budova Fórum, Masarykovo náměstí 13
14. 4. 2009 Jihlava, kongresový sál, budova B, Krajský úřad
kraje Vysočina, Žižkova 57
15. 4. 2009 Žďár nad Sázavou, zasedací sál, Městský úřad,
Žižkova 1 (bývalý okresní úřad)
Začátek kromě semináře v Třebíči v 8.30 hodin, v Třebíči
v 10.00 hod.
V úvodu semináře bude podána základní informace k datovým schránkám ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Prosíme o zaslání přihlášek na elektronickou adresu vzdelavani@kr-vysocina.cz.
 Anna Krištofová, odbor ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz
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Zlatá jeřabina

cena za kulturní počin roku 2008

��������������

Pátým rokem vyhlásil kraj Vysočina tradiční veřejnou anketu
Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku
2008. Tato anketa si klade za cíl
prezentovat významné kulturní
počiny, které se každoročně konají v našem kraji, motivovat
organizátory kulturních akcí k
novým aktivitám a vlastníky
k účinnější péči o kulturní památky. Zlatá jeřabina zároveň
dokládá zájem veřejnosti o jednotlivé aktivity. Hlasování veřejnosti bude probíhat od března
do poloviny dubna 2009 na in-

ternetových stránkách kraje
v sekci Kultura a památky
a dále prostřednictvím hlasovacích lístků uveřejněných
v březnovém měsíčníku Kraj
Vysočina. Seznam 60 nominovaných aktivit v kategoriích
Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví byl sestaven na
základě došlých nominačních
návrhů, které byly navrženy veřejností. Prvním třem počinům
v každé kategorii bude udělena
Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008 včetně finančního ohodnocení, a to za
1. místo 30 tisíc Kč, za 2. místo
20 tisíc Kč a za 3. místo 10 tisíc Kč.
 Iva Doležalová, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 260, e-mail:
dolezalova.i@kr-vysocina.cz

Hlasování o nejlepšího
Sportovce kraje Vysočina 2008
Rada kraje Vysočina dala zelenou dalšímu ročníku hlasování
o nejlepšího Sportovce kraje
Vysočina 2008.
Kraj Vysočina opět hledá prostřednictvím ankety nejlepší sportovce Vysočiny. Stejně
jako v předchozích šesti letech
bylo vyhlášeno hlasování v několika kategoriích. Do ankety
mohou být nominováni všichni
sportovci, kteří sportují v oddíle v kraji Vysočina a během
roku 2008 dosáhli významných sportovních výsledků.
Nominace sportovců proběhly
v těchto kategoriích:
■ Dospělí
■ Kolektiv
■ Mládež (do 15 let)
■ Senioři
■ Trenér roku
■ Zdravotně postižený sportovec
■ Čtenářská anketa – kategorie kolektiv a jednotlivci
Vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina 2008 bude následo-

vat po okresních kolech a do
samotného procesu hodnocení
a nominací bude vtažena i široká veřejnost kraje, která může
hlasovat nejen pro sportovce, již
byli nominováni, ale ve veřejné
čtenářské anketě také pro sportovce, kteří v nominaci nejsou.
Veřejné hlasování v kategorii
Kolektiv a Jednotlivci je možné
prostřednictvím krajských novin a regionálního tisku nebo
od 16. 3. 2009 na internetové
stránce www.sportoveckrajevysocina.cz. V odborné rovině
bude rozhodovat hodnotitelská
komise složená z odborníků,
mediálních partnerů a zástupců
vyhlašovatelů. Galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců
Vysočiny proběhne 15. 5. 2009
v Havlíčkově Brodě.
 Vilibald Prokop, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 940, e-mail:
prokop.v@kr-vysocina.cz

Nový ředitel
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Dne 17. února 2009 byl radou
kraje jmenován do funkce ředitele Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace pan Ing. Jan Míka
z Havlíčkova Brodu. Pan ředitel Jan Míka bude novým ředitelem Krajské správy a údržby
silnic od 1. března 2009 po
odstoupivším Ing. Zdeňku
Vackovi, který vedl organizaci
od dubna 2007.
Pan Ing. Jan Míka má vysokoškolské vzdělání, v minulosti
zastával různé vedoucí pozice
ve veřejné správě. Má bohaté
zkušenosti s investicemi, kontrolou a auditem, nakládáním
s prostředky EU, působil i jako
projektový manager.

Ing. Jan Míka definoval své
záměry tak, že se v prvé řadě
zaměří na zkvalitnění hlavní
činnosti organizace, zavedení
systému ISO v celé organizaci, na transparentní definování
procesů, racionalizaci vnitřních
předpisů, na definování odpovědností a zpětných vazeb od
zřizovatele a zákazníků, stanovení účinných kontrolních
mechanizmů a zajištění aby organizace se svými prostředky,
prostředky kraje nakládala hospodárně, efektivně a účelně.
 Ivana Ševecová, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 237, e-mail:
sevecova.i@kr-vysocina.cz

Koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
kraje Vysočina
K zajištění plnění kompetencí vyplývajících z § 13 odst. 5
zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, v platném znění, zadal kraj Vysočina zpracování
„Koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina“ (dále jen
„EVVO“). Na základě veřejné
zakázky zpracovaly Chaloupky,
o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice
v období květen–prosinec 2008
návrh koncepce EVVO.
Koncepce hodnotí stav EVVO
kraje Vysočina, vymezuje prioritní oblasti, strategické cíle,
cílový stav a navrhuje někte-

rá opatření k jeho dosažení.
Koncepce je zveřejněná na internetových stránkách kraje
www.kr-vysocina.cz › Téma
› Životní prostředí › EVVO.
Koncepci zveřejňujeme v rámci vnějšího připomínkového
řízení. Připomínky je možno
uplatnit (nejlépe elektronicky)
na odboru životního prostředí
Krajského úřadu kraje Vysočina (slaninova.j@kr-vysocina.cz) do 31. 3. 2009.
Více informací vám poskytne:
 Jana Slaninová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 505, e-mail:
slaninova.j@kr-vysocina.cz

Nově vyhlášené grantové programy
budou
zveřejněny
11.
března
2009
na
www.kr-vysocina.cz
a www.fondvysociny.cz.
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Publikace Mosty přes vodní toky,
Ekologické aspekty a požadavky
Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor životního prostředí, ve
spolupráci s Agenturou ochrany přírody, krajské středisko
Havlíčkův Brod, vydal v prosinci 2008 metodickou příručku Mosty přes vodní toky,
Ekologické aspekty a požadavky autorů Ing. Václava Hlaváče a Doc. RNDr. Petra Anděla,
CSc. Cílem příručky je podat
přehled o požadavcích jednotlivých živočišných druhů a o
vhodných opatření k zajištění
průchodnosti mostů pro živočichy. Příručka má sloužit orgá-

nům ochrany přírody, stavebním
úřadům, projektantům, odborům dopravy a dalším k omezení dopadů silničního provozu na
živou přírodu a zamezení vzniku
nových migračních barier.
Kompletní publikace je zveřejněná
na
internetových
stránkách kraje www.kr-vysocina.cz › Téma › Životní
prostředí › Příroda › Ochrana
přírody a krajiny.
 Jana Slaninová, odbor životního prostředí
telefon 564 602 505, e-mail:
slaninova.j@kr-vysocina.cz

Osmá výzva OPŽP
– pro osy 2, 5 a 7
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 8. výzvu pro
podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní
prostředí. Výzva se vztahuje
na prioritní osu 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování
emisí, na osu 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
a na prioritní osu 7 – Rozvoj
infrastruktury pro environmen-

tální vzdělávání, poradenství
a osvětu.
Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 2 a 7 jsou přijímány od
9. února 2009 do 3. dubna 2009.
Žádosti o podporu v rámci
prioritních osy 5 jsou přijímány od 9. února 2009 pouze do
6. března 2009.
 Jana Slaninová, odbor životního prostředí
telefon 564 602 505, e-mail:
slaninova.j@kr-vysocina.cz

Anketa
Dejte nám vědět, co vás zajímá
Ve Zpravodaji 1/2008 jsme
zveřejnili anketu k obsahu tohoto pravidelného měsíčníku.
Každoročně se tak snažíme s
vaší pomocí sestavit redakční
plán příspěvků, o které máte
zájem, a také upravit po obsahové stránce naše periodikum
tak, aby vám bylo dobrým pomocníkem ve vaší práci pro
občany. Na žádost mnohých z
vás doplňujeme letos tištěnou
anketu z čísla 1/2008 rovněž
o elektronický formulář stejné-

ho znění, který byl v minulých
dnech rozeslán na e-mailové
adresy městských i obecních
úřadů.
Pokud máte tedy jakékoli připomínky k obsahu nebo vám
ve Zpravodaji chybějí informace konkrétního charakteru,
dejte nám vědět, rádi se budeme vašemu námětu věnovat.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Termínový kalendář
13. březen
Sportoviště 2009
Sport pro všechny 2009
Diagnóza památek 2009
Více informací k těmto grantovým programům naleznete ve Zpravodaji č. 2/2009 na straně 4.
31. březen
vodovody – na krajský úřad předat celkové výsledky z prováděných odběrů vzorků surové vody v místech odběru
a z provádění jejich rozborů za předchozí kalendářní rok
lesy – vlastník lesa předá orgánu státní správy lesů obecního
úřadu obce ROP souhrnné údaje lesní hospodářské evidence
o plnění závazných ustanovení plánů a evidenci o provedené
obnově lesa v jednotlivých porostech za předchozí kalendářní rok.
3. duben
Osmá výzva OPŽP pro osy 2 a 7 – uzávěrka příjmu žádostí
Více informací naleznete na této straně.
Aktuální termínový kalendář, jenž obsahuje bližší podrobnosti
k uvedeným termínům, najdete na internetových stránkách kraje
Vysočina www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce.

Informace

Zájem o služby
CzechPOINTu v roce 2008
První rok fungování a nabídky služeb CzechPOINTu v sídle
kraje Vysočina v Jihlavě ukázal, že největší zájem má veřejnost o výpisy z rejstříku trestů. Z celkových 518 žadatelů jich
téměř 73 % využilo právě této služby. Síť kontaktních míst na
Vysočině čítá celkem 188 pracovišť (Česká pošta 41, hospodářské komory 4, úřady 142, notáři 19).
Czech POINT , sídlo kraje Vysočina, rok 2008
2008
Měsíc

1

2

3

4
2

Katastr nemovitostí

6

9

6

Obchodní rejstřík

1

5

2 13

Rejstřík trestů

Celkový součet

8

9 10 11 12 celkem

6
4

1

5

4

6 11

1

4

5

5

2

1

3

1

376

5 12

37

1

8

41 56 38 53 36 62 24 37 57 42 43 29

518

1

3

1

2 17

57
40

1

34 41 30 35 35 53 17 23 34 35 26 13

Rejstřík trestů pro
státní správu
Živnostenský rejstřík

7

5

2

Tabulka: členění výpisů CzechPOINT, sídlo kraje Vysočina,
2008
 Ivana Šmídová, oddělení hospodářské správy
telefon: 564 602 253, e-mail: smidova.i@kr-vysocina.cz
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 1/2009 konaného dne 27. 1. 2009
Usnesení 0001/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0002/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr. Miroslava Báňu
a Ing. Janu Fischerovou, CSc., ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2009.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0003/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ zprávu
o činnosti rady kraje, ■ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé
pololetí roku 2008 a schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2009-02,
př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 2, zdrželo se 6.
Usnesení 0004/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: Ředitel krajského úřadu, termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0005/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 36
odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje ve výši 150
000 Kč Českému svazu biatlonu, U Pergamenky 3, Praha 7, IČ 00539180, na krytí
nákladů spojených s pořádáním Evropského poháru v biatlonu 2009.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0006/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje, ■ že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen zastupitelstva pouze měsíční odměnu
za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší
sazby odměny dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, v platném znění dle materiálu ZK-01-2009-05, př.
1upr1 ■ poskytnout měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva kraje
Vysočina v maximální výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 20/2009 Sb., s účinností
ode dne vyhlášení nařízení vlády č. 20/2009 Sb., ZK-01-2009-05, př. 1upr1.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (oddělení řízení lidských zdrojů), termín:
27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0007/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje systémové řešení specializovaného vzdělávání lékařů v oboru praktické lékařství pro přechodné období roku 2009 poskytování návratných bezúročných půjček lékařům, kteří
v rámci povinného specializačního vzdělávání již částečně splnili podmínky
k dosažení specializace, a to ve výši nákladů k absolvování povinných vzdělávacích aktivit, maximálně však do výše 40 tis. Kč (dle vzdělávacího programu
MZ ČR o oboru praktické lékařství pro dospělé bod 2 písm. c) a d)) k ukončení
specializačního vzdělávání v oboru s dobou splatnosti půjčky 5 let po ukončení
specializačního vzdělávání. Podmínky návratné bezúročné půjčky budou řešeny
v individuálních smlouvách s žadateli a budou v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm.
i zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, předloženy zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0008/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
návratnou bezúročnou půjčku dle materiálu ZK-01-2009-07, př. 2 ■ schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 – Další
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, o částku 30 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 30 tis. Kč dle materiálu ZK-01-200907, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, termín:
28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0009/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotaci pro: – Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
IČ 00179540, ve výši 20 662 tis. Kč, – Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638, ve výši 24 591 tis. Kč, – Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou
organizaci, IČ 00511951, ve výši 12 603 tis. Kč, – Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396, ve výši 19 133 tis. Kč, – Nemocnici Nové Město na
Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001, ve výši 18 011 tis. Kč, – Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina IČ 47366630 ve výši 5 000 tis. Kč,
schvaluje ■ v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice a položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ
00054) o částku 95 000 tis. Kč a dále zvýšení § 3533 – Zdravotnická záchranná
služba a položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím
(ÚZ 00054) o částku 5 000 tis. Kč s určením pro: – Nemocnici Havlíčkův Brod,
příspěvkovou organizaci, ve výši 20 662 tis. Kč, – Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci, ve výši 24 591 tis. Kč, – Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou
organizaci, ve výši 12 603 tis. Kč, – Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 19 133 tis. Kč, – Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou
organizaci, ve výši 18 011 tis. Kč, – Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, 5 000 tis. Kč při současném snížení položky
§ 3522 – Ostatní nemocnice a položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ
00054) o stejnou částku 100 000 tis. Kč, ■ závazný ukazatel Investiční dotace
pro: – Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, 20 662 tis. Kč, – Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci, 24 591 tis. Kč, – Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, 12 603 tis. Kč, – Nemocnici Třebíč, příspěvkovou
organizaci, 19 133 tis. Kč, – Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou
organizaci, 18 011 tis. Kč, – Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina
5 000 tis. Kč s určením dle materiálu ZK-01-2009-08, př. 2.
odpovědnost: ředitelé nemocnic a ZZS KV, OSVZ, ekonomický odbor, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0010/01/2009/ZK – Zastupitelstvu kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden–listopad 2008
dle materiálu ZK-01-2009-09, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 27. leden 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0011/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2009
dle materiálu ZK-01-2009-10, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0012/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zapojení části disponibilního zůstatku kraje Vysočina za rok 2008 v celkové výši 154 504
tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-01-2009-11,
př. 1upr1, a rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Doprava městysi Jimramov,
IČ 00294471, ve výši 4 690 Kč na dofinancování výdajů na údržbu veřejné zeleně
v průjezdních úsecích obcí v roce 2008.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0013/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2009 dle materiálu ZK-01-2009-12,
př. 5 ■ převod prostředků ve výši 61 100 tis. Kč z přebytku hospodaření kraje
za rok 2008 do Fondu Vysočiny ■ převod prostředků ve výši 2 000 tis. Kč z rozpočtu kraje na rok 2009 z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost do Fondu Vysočiny na realizaci GP Sport pro všechny 2009.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0014/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účast kraje Vysočina jako partnera v projektu „Rovné příležitosti v regionálních a komunálních
rozpočtech“ v rámci Operačního programu Evropská uzemní spolupráce Rakousko–Česká republika 2007–2013, rozhoduje uzavřít „Dohodu o spolupráci
mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery“ v rámci projektu v programu „Evropská územní spolupráce Rakousko–Česká republika 2007–2013“ dle
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materiálu ZK-01-2009-13, př. 3upr1, a prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-01-2009-13, př. 4, v části 1.
odpovědnost: OE, OA, ORR, termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.
Usnesení 0015/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést dle GP
č. 62-397/2007 nově oddělený pozemek par. č. 1087/2 – ostatní plocha, silnice
o výměře 7 m² v k. ú. Řeženčice a obci Nový Rychnov, z vlastnictví kraje Vysočina do společného jmění manželů Jana a Marie Lendrových, bytem Řeženčice
10, 393 01 Pelhřimov, za kupní cenu 350 Kč a schvaluje dodatek č. 286 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2009-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0016/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. 761/3 o výměře 1739 m², oddělený geometrickým plánem č. 170202/2008 z pozemku par. č. 761/1 v k. ú. a obci Záborná, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Záborná a schvaluje dodatek č. 287 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2009-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0017/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
díl e o výměře 7 m², oddělený geometrickým plánem č. 313-170/2007 z pozemku
par. č. 648/12 v k. ú. Sokolí a obci Třebíč, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč a schvaluje dodatek č. 288 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-200916, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0018/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 1561/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 319 m²
a par. č. 1561/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m² v k. ú. a obci Horní Heřmanice zaměřené geometrickým plánem č. 93-4875/2008 ze dne
6. 8. 2008 z pozemku par. č. 1561/2, ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Horní
Heřmanice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice
a schvaluje dodatek č. 289 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2009-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0019/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
díl „a“ o výměře 10 m² oddělený geometrickým plánem č. 535-132/2008 ze dne
29. 8. 2008 z pozemku par. č. 2512/1 a sloučený do pozemku par. č. 2535/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, a díly „b“ o výměře 6 m² a „d“ o výměře 2 m² oddělené geometrickým plánem č. 535-132/2008, ze dne 29. 8. 2008 z pozemku par.
č. 2512/1 a sloučené do pozemku par. č. 2535/28 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Kožichovice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce
Kožichovice ■ nabýt darem díl „c“ o výměře 8 m² oddělený geometrickým plánem č. 535-132/2008 ze dne 29. 8. 2008 z pozemku par. č. 2535/4 a sloučený do
pozemku par. č. 2512/1, ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Kožichovice, z vlastnictví obce Kožichovice do vlastnictví kraje Vysočina a schvaluje ■ dodatek
č. 290 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2009-18, př. 1 ■ dodatek č. 291 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2009-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0020/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek vedený ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr
(PK) par. č. 246/1 o výměře 781 m² v k. ú. a obci Květinov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Květinov a schvaluje dodatek č. 292 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2009-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0021/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 657/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m²
a par. č. 657/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 78 m² v k. ú. Petrkov
a obci Lípa oddělené geometrickým plánem č. 167-176/2008 ze dne 30. 7. 2008
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z pozemku par. č. 657/1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa
a schvaluje dodatek č. 293 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2009-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0022/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 2393/38 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 76 m²,
par. č. 2393/39 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m² a par. č. 2393/
40 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 475 m² v k. ú. a obci Havlíčkův
Brod, oddělené geometrickým plánem č. 5863-75/2008 ze dne 15. 7. 2008 z pozemku par. č. 2393/1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův
Brod a schvaluje dodatek č. 294 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2009-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0023/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek vedený ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK), par. č. 770 o výměře 432 m² v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec,
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec a schvaluje dodatek č.
295 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0024/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně
pozemek st. par. č. 29/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 737 m² v k. ú. Milatice a obci Šebkovice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Zemědělské
obchodní družstvo, družstvo, se sídlem Šebkovice, IČ 00 14 03 92, za dohodnutou kupní cenu 46 431 Kč a schvaluje dodatek č. 296 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-012009-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0025/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem: – díl h o výměře 92 m² oddělený geometrickým plánem č. 189-5321/2008
z pozemku par. č. 142 a sloučený do pozemku par. č. 114 ostatní plocha, ostatní
komunikace, – díl d o výměře 502 m² oddělený geometrickým plánem č. 1895321/2008 z pozemku par. č. 142 a sloučený do pozemku par. č. 196 ostatní plocha, ostatní komunikace, – díl a o výměře 29 m² oddělený geometrickým plánem
č. 189-5321/2008 z pozemku par. č. 513 a sloučený do pozemku par. č. 237 ostatní plocha, neplodná půda, vše v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy, z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví obce Lomy, ■ nabýt darem díl „e“ o výměře 2 m²
oddělený geometrickým plánem č. 189-5321/2008 z pozemku par. č. 196 a sloučený do pozemku par. č. 142, ostatní plocha, silnice v k. ú. Lomy u Jemnice a obci
Lomy, z vlastnictví obce Lomy do vlastnictví kraje Vysočina a schvaluje ■ dodatek č. 297 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2009-24, př. 1 ■ dodatek č. 299 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2009-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0026/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
díly „a“, „f“, „g“ o celkové výměře 32 m², které byly odděleny z pozemku, par. č.
616/1, v k. ú. Nové Město na Moravě, dle geometrického plánu č. 1856-400/2004,
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě, ■ nabýt darem díl „c“, který byl oddělen z pozemku par. č. 811 v k. ú. Nové Město na
Moravě dle geometrického plánu č. 1856-400/2004, a díl „d“, který byl oddělen
z pozemku par. č. 707/1 v k. ú. Nové Město na Moravě dle geometrického plánu
č. 1856-400/2004, oba o celkové výměře 23 m², z vlastnictví Města Nové Město
na Moravě do vlastnictví kraje Vysočina a schvaluje Dodatek č. 300 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2009-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0027/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK), par.
č. 658, o výměře 2 758 m² v k. ú. a obci Humpolec ze spoluvlastnictví Antonína
Nohejla, bytem Endway, 36, Surbiton – Surrey, KT5 9BX, Spojené království,
Ing. Vladimíra Nohejla, bytem Chodská 1284/24, 120 00 Praha 2-Vinohrady,
a Yvety Nohejlové, bytem Vondroušova 1208/50, 163 00 Praha 17-Řepy, do vlast-
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nictví kraje Vysočina za kupní cenu 288 760 Kč a schvaluje dodatek č. 301 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-01-2009-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0028/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v souladu
s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o převodu movitých věcí, které jsou pevně spojeny
s nemovitostí – budovou č. p. 592 na pozemku st. par. č. 598 v k. ú. a obci Ledeč
nad Sázavou, bere na vědomí záměr města Ledeč nad Sázavou prodat nemovitosti v lokalitě Na pláckách, které byly nebo jsou převáděny z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou, rozhoduje převést úplatně
budovu č. p. 592 postavenou na pozemku st. par. č. 598, včetně movitých věcí
pevně s budovou spojených, pozemek st. par. č. 598 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 2 599 m², budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku par. č. st. 1702,
pozemek par. č. st. 1702 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m² a geometrickým plánem č. 1891-193/2008 nově zaměřený pozemek par. č. 1229/7 ostatní
plocha, manipulační plocha, o výměře 554 m² včetně všech součástí a příslušenství, všechno v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví města Ledeč nad Sázavou za dohodnutou kupní cenu v celkové výši
3 250 000 Kč a schvaluje Dodatek č. 302 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2009-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0029/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 6051 – ost. plocha, zeleň, par. č. 3679/2 – ost. plocha, zeleň
v k. ú. Kamenice u Jihlavy, obec Kamenice, z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví městyse Kamenice a schvaluje dodatek č. 303 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK01-2009-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0030/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemek označený dle GPL č. 311-153/2008 jako par. č. 854/11 – ostatní plocha,
silnice o výměře 318 m² v k. ú. Střítež u Jihlavy, z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví obce Střítež ■ nabýt darem pozemek označený dle GPL č. 311-153/
2008 jako par. č. 128/5 – orná půda o výměře 162 m² v k. ú. Střítež u Jihlavy
z vlastnictví obce Střítež do vlastnictví kraje Vysočina a schvaluje ■ dodatek
č. 304 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2009-29, př. 1 ■ dodatek č. 305 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2009-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0031/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1553/14 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 100 m² oddělený GP č. 725-143/2008 z pozemku par. č. 1553/12 v k. ú. a obci Nové Veselí,
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí a schvaluje dodatek č. 306 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2009-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0032/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Počátky, podle
které kraj Vysočina ze svého vlastnictví převede a město Počátky do svého vlastnictví převezme silnici III/13217 a pozemky par. č. 324 – ost. plocha, silnice o výměře 4 226 m² v k. ú. Heřmaneč u Počátek a par. č. 1118/2 – ost. plocha, silnice
o výměře 5 085 m² v k. ú. Počátky.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0033/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina ze svého vlastnictví převede a město Náměšť nad Oslavou do svého vlastnictví převezeme silnici
III/02326 a pozemek par. č. 1155/5 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0034/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě, podle které po vybudování obchvatu městyse Luka-
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vec kraj Vysočina převede a městys Lukavec do svého vlastnictví převezme úsek
silnice II/128 mezi body jejího napojení na novou trasu obchvatu včetně stavebního objektu nového napojení obchvatu městyse Lukavec na stávající silnici II/
128 severně od městyse Lukavec za podmínky výměny krytu vozovky na náklady kraje Vysočina před převzetím.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0035/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí a darem do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pod stavbou II/406 Salavice – úprava křižovatky v katastrálním území Salavice v rozsahu, způsobem,
za podmínek a ceny dle materiálu ZK-01-2009-35, př. 1, od vlastníků vedených
v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0036/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt koupí
pozemky par. č. 4868/48 – ostatní plocha, silnice o výměře 89 m², a par. č. 4868/
49 – ostatní plocha, silnice o výměře 10 m², v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
ze spoluvlastnictví Jiřího Malce, bytem Vrchlického 883, 674 01 Třebíč-Borovina, a Zdeňka Malce, bytem Trnava 122, 674 01 Třebíč, do vlastnictví kraje Vysočina za cenu dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy
■ nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 38/2 – zahrada o výměře 322 m²
v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu
České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0037/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt spoluvlastnický podíl pozemků od vlastníka, v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK01-2009-37, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0038/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2.
stavba, v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-01-200938, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0039/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit: ■ usnesení 0469/07/2007/ZK ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK a usnesení č. 0340/
05/2008/ZK tak, že: – v materiálu ZK-07-2007-20, př. 1, se v řádcích s pořadovými číslo 9 a 10 nahrazují vlastníci SJM Dvorský Jan a Anna, Dvorce 15, 588 51
Batelov, na LV 158 novými spoluvlastníky Čechová Eva, Dvorce 15, 588 51 Batelov, podíl 1, a Dvorský Jan, Kostelec 105, 588 61 Kostelec, podíl 1, na LV 398,
- v materiálu ZK-07-2007-20, př. 1, se v řádcích s pořadovými číslo 11 až 16 nahrazuje vlastník Dvorský Jan, Dvorce 15, 588 51 Batelov, na LV 398 novými
spoluvlastníky Čechová Eva, Dvorce 15, 588 51 Batelov, podíl 1, a Dvorský Jan,
Kostelec 105, 588 61 Kostelec, podíl 1, na LV 398, – v materiálu ZK-07-2007-20,
př. 1, se v řádcích s pořadovými číslo 17 až 20 nahrazuje spoluvlastník Dvorský Jan, Dvorce 15, 588 51 Batelov, podíl 1, na LV 376 novými spoluvlastníky
Čechová Eva, Dvorce 15, 588 51 Batelov, podíl 1, a Dvorský Jan, Kostelec 105,
588 61 Kostelec, podíl 1, na LV 376, – v materiálu ZK-07-2007-20, př. 1, se v řádcích s pořadovými číslo 111 až 112 nahrazuje spoluvlastník Dubová Marie, Hubenov 22, 588 05 Dušejov, podíl 1, na LV 278 novými spoluvlastníky aktuálně
evidovánými v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy, – v materiálu ZK-07-2007-20, př. 1, se v řádcích s pořadovými číslo 158 až 159 nahrazuje
vlastník Friedlová Anežka, Hubenov 17, 588 05 Dušejov, na LV 46 novými vlastníky aktuálně evidovánými v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy, – v materiálu ZK-07-2007-20, př. 1, se v řádcích s pořadovými číslo 317 až
320 nahrazuje spoluvlastník ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha-Nové Město, podíl 1, na LV 146
novým spoluvlastníkem Vašíček Jiří, 588 51 Cejle 58, podíl 1, na LV 146 ■ usnesení 0082/02/2008/ZK ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK a usnesení č. 0340/
05/2008/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2008-28, př. 1, se v řádcích s pořadovými
čísly 127 až 130 nahrazuje vlastník Matějka František, adresa neznámá, na LV
187 novými spoluvlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni
uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0040/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usnesení 0186/03/2006/ZK, kterým bylo rozhodnuto koupit od Pozemkového fondu
ČR pozemek par. č. 89/3, orná půda, o výměře 315 m², v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic a obci Výčapy za cenu ve výši ceny zjištěné podle vyhlášky č. 540/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, do vlastnictví kraje Vysočina ■ nabýt pozemek par. č. 89/
3, orná půda, o výměře 315 m², v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic a obci Výčapy
z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0041/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu č. ZK-01-2009-57, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina
od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv
za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy ■ převést úplatně dle GP č. 17-459/2007 nově oddělený pozemek par. č. 117/
3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 901 m² v k. ú. Moudrov a obci Obrataň
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Ing. Jana Fiedlera, bytem Ostrovského
3, 150 00 Praha 5, za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 604 Kč a schvaluje dodatek č. 298 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2009-57, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0042/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj Vysočina zaváže převést darem
části pozemků par. č. 1660/1 a par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou zastavěných stavbami „Obec Luka nad Jihlavou –- ulice Osvobození – chodník ke
koupališti“, „Městys Luka nad Jihlavou – ulice Osvobození – chodník pro pěší“
a „Městys Luka nad Jihlavou – ulice Nová – bezbariérové propojení chodníků“
do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou a městys Luka nad Jihlavou se zaváže
uvedené pozemky do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0043/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
krajem Vysočina a obcí Velká Losenice smlouvu o budoucí darovací smlouvě na
část pozemku, ve které se kraj zaváže převést darem část pozemku par. č. 2893/1
v k. ú. a obci Velká Losenice zastavěnou stavbou „Bezbariérové úpravy pěších
tras na území V. Losenice“ do vlastnictví obce Velká Losenice a obec se zaváže
uvedený pozemek do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0044/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi krajem Vysočina jako budoucím dárcem
a statutárním městem Jihlava jako budoucím obdarovaným na pozemky
par. č. 173 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 744 m² v k. ú. Hybrálec, par. č. 283
– ostatní plocha, silnice o výměře 3 890 m² v k. ú. Zborná, které jsou zastavěny
tělesem silnice III/1316, a pozemku par. č. 268/10 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 324 m² v k. ú. Zborná.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0045/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení č. 0396/05/
2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 a schvaluje převod finančních prostředků z Fondu
strategických rezerv ve výši max. 80 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/152 Jaroměřice–Hrotovice s tím, že finanční prostředky
budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0046/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0124/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 tak, že materiál ZK-02-2007-38, př. 3, bude
rozšířen o projekt II/602 hr. kraje–Pelhřimov, 6. stavba, jehož předmětem budou
úseky nerealizované v rámci projektu II/602 hr. kraje–Pelhřimov, 3. stavba, z důvodu problémů majetkoprávní přípravy a zároveň bude zúžena 3. stavba o úseky
nerealizované v 6. stavbě dle přílohy ZK-01-2009-42, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0047/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0317/05/2007/ZK ve znění usnesení 0094/02/2008/ZK tak, že text: „doplnit usnesení 0317/05/2007/ZK o dohodu o splátkách kupní ceny 20 000 000 Kč

(resp.19 980 000 Kč) tak, že cena bude hrazena formou 3 splátek ve výši
5 000 000 Kč a jedné splátky ve výši 4 980 000 Kč, vždy k 30. 6. a 31. 12. příslušného
roku, nejpozději do 31. 12. 2009“ se nahrazuje textem: „doplnit usnesení 0317/05/
2007/ZK o dohodu o splátkách kupní ceny 20 000 000 Kč (resp. 19 980 000 Kč)
tak, že část ceny byla uhrazena formou 1. splátky ve výši 5 000 000 Kč
k 30. 6. 2008 a dosud neuhrazené splátky kupní ceny v celkové výši 14 980 000 Kč
za prodej budovy č. p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemku
par. č. 2673/11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m² a pozemku
par. č. 2673/73 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3 077 m² v k. ú.
a obci Pelhřimov budou kupujícím uhrazeny v 15 měsíčních splátkách takto:
Číslo splátky

Výše splátky

Termín úhrady

2.

1 000 000 Kč

31. 1. 2009

3.

1 000 000 Kč

28. 2. 2009

4.

1 000 000 Kč

31. 3. 2009

5.

1 000 000 Kč

30. 4. 2009

6.

1 000 000 Kč

31. 5. 2009

7.

1 000 000 Kč

30. 6. 2009

8.

1 000 000 Kč

31. 7. 2009

9.

1 000 000 Kč

31. 8. 2009

10.

1 000 000 Kč

30. 9. 2009

11.

1 000 000 Kč

31. 10. 2009

12.

1 000 000 Kč

30. 11. 2009

13.

1 000 000 Kč

31. 12. 2009

14.

1 000 000 Kč

31. 1. 2010

15.

1 000 000 Kč

28. 2. 2010

16.

980 000 Kč

31. 3. 2010

Změna splátkového kalendáře bude upravena dodatkem kupní smlouvy uzavřené mezi krajem Vysočina a společností AGROSTROJ Pelhřimov, a. s.,
dne 30. 5. 2008“.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0048/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účast kraje Vysočina jako partnera v projektu „Forest Tree“ v rámci Operačního programu
Meziregionální spolupráce (Innovation & Environment Regions Sharing Solutions), Priorita 1: Podnikání a malí a střední podnikatelé, Typ projektu: Projekt
regionálních iniciativ a prohlašuje skutečnosti dle materiálu ZK-01-2009-43, př.
2, upr1.
odpovědnost: ORR, OLVHZ, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0049/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 – Ostatní služby
a činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 719 300 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o částku 1 719 300 Kč ■ vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-01-2009-44, př. 2, a rozhoduje poskytnout dotaci
z kapitoly Sociální věci v celkové výši 1 719 300 Kč pro poskytovatele sociálních
služeb (hospicové péče) dle materiálu ZK-01-2009-44, př. 1.
odpovědnost: OSVZ, OE, termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0050/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotace 73 obcím kraje z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování,
v celkové výši 7 789 124,00 Kč na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace dle materiálu ZK-01-2009-45, př. 1 ■ neposkytnout dotaci na pomoc
při pořizování územního plánu obci Rousměrov dle materiálu ZK-01-2009-45,
př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 10. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0051/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje mezipartnerskou
dohodu projektu ICHNOS Plus dle materiálu ZK-01-2009-46, př. 1, a pověřuje
podpisem smlouvy člena rady kraje zodpovědného za oblast informačních technologií.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0052/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 2
Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na
podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje
Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu
ZK-01-2009-47, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0053/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává hodnoticí výbor
pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce jmenovaný usnesením zastupitelstva kraje 0089/01/2005/ZK ze dne
15. 2. 2005, jmenuje hodnoticí výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací
na drobné vodohospodářské ekologické akce ve složení: – Předseda hodnoticího výboru: ČSSD – Josef Matějek, členové hodnoticího výboru: ČSSD – Zdeněk Ryšavý, KDU-ČSL – Jan Mácha, ODS – Ivo Rohovský, KSČM – Jiří Vlach,
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ekonomický – Anna Krištofová, Krajský
úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství – Petr
Bureš, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje – Dušan Vichr,
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí – Josef Klečanský, Právo poradní: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství – Jaroslav Mikyna, Radek Zvolánek, Martin Drápela a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnoticího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0054/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí
a mládeže, Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, Žďár nad Sázavou, IČ 70925186, ve výši 370 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-01-2009-49, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
31. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0055/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí projektovou dokumentaci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK01-2009-50, př. 2, schvaluje poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na
realizaci první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině maximálně
ve výši 10 mil. Kč, avšak pouze do výše 50 % skutečných nákladů první etapy
projektu a za podmínky, že se ČEZ, a. s., rovněž zapojí do realizace a financování první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině a zmocňuje radu
kraje provádět po projednání s projektovými partnery změny v projektové dokumentaci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (materiál ZK-01-2009-50,
př. 2) dle aktuálního vývoje, avšak pouze při zachování spolufinancování ze strany ČEZ, a. s., a dodržení finančního rámce schváleného zastupitelstvem kraje
pro první etapu.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0056/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Jednorázové akce 2009 dle materiálu ZK-01-2009-51, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Jednorázové akce 2009 ve složení: ČSSD
– Zdeňka Bečková (PE), Karel Pačiska (ZR), KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR),
Jaroslav Poborský (HB), KSČM – Josef Zahradníček (TR), ODS – Miloš Šťastný (TR), Věra Matějíčková (ZR) ■ Ladislav Brož (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Jednorázové akce 2009 ■ garantem grantového
programu Jednorázové akce 2009 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce
garanta Petra Horkého s právem hlasovacím a Kláru Sotonovou s právem poradním a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenoval náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0057/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Sportoviště 2009 dle materiálu ZK-02-2009-52, př. 1, jmenuje ■ řídicí
výbor grantového programu Sportoviště 2009 ve složení: ČSSD – Bohumil Svoboda (PE), KDU-ČSL – Jan Tourek (HB), Pavel Pípal (PE), KSČM – Zdeněk
Dobrý (HB), Petr Stoček (ZR), ODS – Tomáš Koukal (JI), Leopold Bambula (PE)
■ Jaroslav Soukup (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště 2009 ■ garantem grantového programu Sportoviště 2009 odbor
školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Vilibalda Prokopa s právem hlaso-

vacím a Petra Horkého s právem poradním a pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. dubna 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0058/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Sport pro všechny 2009 dle materiálu ZK-02-2009-53, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Sport pro všechny 2009 ve složení: ČSSD
– Stanislav Máca (JI), Alena Spilková (HB), KDU-ČSL – Vladislav Hynk (JI),
KSČM – Roman Ondrušek (PE), Ladislav Šnelly (HB), ODS – Pavel Trvaj (TR),
Jiří Servít (ZR) ■ Ladislav Bárta (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru
grantového programu Sport pro všechny 2009 ■ garantem grantového programu Sport pro všechny 2009 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Vilibalda Prokopa s právem hlasovacím a Petra Panovce s právem poradním
a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. dubna 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0059/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Diagnóza památek 2009 na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina
v objemu 500 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2009-54, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Diagnóza památek 2009 ve složení: ČSSD – Miroslav
Báňa (ZR), Pavel Antonín (HB), KDU-ČSL – Čeněk Jůzl (HB), Luboš Rudišar
(PE), KSČM – Jan Slámečka (ZR), Marie Rusová (ZR), ODS – Tomáš Dufek
(PE) ■ Martina Matějková (HB, ODS) předsedkyní řídicího výboru grantového
programu Diagnóza památek 2009 ■ garantem grantového programu Diagnóza
památek 2009 odbor kultury a památkové péče a Olgu Čermákovou 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 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0060/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK01-2009-55, př. 1, upr1.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 10, zdrželi se 4.
Usnesení 0061/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK01-2009-56, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 5, zdrželo se 5.
Usnesení 0062/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje revokuje usnesení č. 0006/
01/2009/ZK.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0063/01/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje, ■ že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen zastupitelstva pouze měsíční odměnu
za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší
sazby odměny dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, v platném znění, dle materiálu ZK-01-2009-05upr1
■ poskytnout měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina v maximální výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 20/2009 Sb., s účinností
ode dne vyhlášení nařízení vlády č. 20/2009 Sb., dle materiálu ZK-01-2009-05,
př. 1, upr2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (oddělení řízení lidských zdrojů), termín:
27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
■ oficiální stránky kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz
■ informační technologie: www.kr-vysocina.cz/it
■ dopravní informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava
■ videozáznamy ze zastupitelstva: www.kr-vysocina.cz/tv
■ sociální portál kraje: www.kr-vysocina.cz/socialni-portal

