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Závěrečný účet kraje za rok 2008
Kraj sestavuje každý rok rozpočet a hospodaří podle něj.
Po skončení kalendářního roku
se údaje o ročním hospodaření kraje zpracovávají do závěrečného účtu, který projednává
a schvaluje zastupitelstvo kraje.
Zastupitelstvo kraje také vyjadřuje souhlas s hospodařením,
případně výhrady k celoročnímu hospodaření, a rozhoduje
o použití přebytku hospodaření, případně řešení ztráty.
Rozpočet kraje Vysočina na
rok 2008 byl schválen dne
18. 12. 2007. Zdroje rozpočtu byly rozpočtovány ve výši
7 525 545 tisíc korun. Tyto
zdroje se skládaly z očekávaných příjmů rozpočtu roku
2008 ve výši 7 506 525 tisíc
korun a prostředků z minulého
období ve výši 19 020 tisíc korun. Výdaje byly rozpočtovány
ve výši zdrojů, a tedy v částce
7 525 545 tisíc korun, přičemž
součástí této částky byl i převod do Fondu strategických
rezerv v celkové výši 200 000
tisíc korun. Saldo celkových
zdrojů a výdajů bylo plánováno
jako nulové.
Během hodnoceného roku byly
prováděny rozpočtové změny,
které byly schváleny příslušnými orgány kraje. Upravený rozpočet zdrojů a celkových výdajů

k 31. 12. 2008 pak dosáhl výše
8 497 144 tisíc korun.
Po odečtení vrácených nespotřebovaných státních transferů
(dotací) a přičtení nerozděleného zůstatku základního běžného účtu z roku 2007 jsme získali
k 31. 12. 2008 disponibilní prostředky kraje k použití v dalším období. Jedná se o částku
264 499 tisíc korun. Z této částky bylo do rozpočtu kraje na rok
2009 z rozhodnutí zastupitelstva kraje ještě před schválením
závěrečného účtu roku 2008 již
zapojeno 154 504 tisíc korun na
pokrytí závazků z roku 2008
a 61 100 tisíc korun jako zdroj
tvorby Fondu Vysočiny.
Zbývající částka ve výši 48 895
tisíc korun je ponechána jako
rezerva na pokrytí výpadku nepříznivého vývoje daňových
příjmů.
V závěrečném účtu jsou obsaženy kromě rozboru celkového
hospodaření kraje a rozdělení
disponibilního výsledku hospodaření za rok 2008 také údaje
o tvorbě a čerpání fondů kraje,
přehled o ﬁnancování projektů
spoluﬁnancovaných z prostředků Evropské unie, vyúčtování
ﬁnančních vztahů kraje ke státnímu rozpočtu, přehled o účetní
hodnotě majetku kraje a přehled o hospodaření zřizovaných

příspěvkových organizací. Závěrečný účet kraje je doplněn
celou řadou příloh, které obsahují další podrobné informace.
Ze závěrečného účtu například
vyplývá, že kraj Vysočina vydal ze svých vlastních prostředků do rozpočtů obcí 380 milionů
korun.
Povinnou součástí závěrečného účtu je i „Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření kraje
Vysočina za rok 2008“. Ministerstvo ﬁnancí ČR neshledalo
v hospodaření kraje Vysočina
v roce 2008 žádná závažná pochybení; byly zjištěny některé
chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které však
byly odstraněny v průběhu kontroly.
Závěrečný účet kraje Vysočina
za rok 2008 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém
zasedání dne 16. června 2009
a rovněž bez výhrad vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením kraje. Úplné znění
závěrečného účtu kraje Vysočina za rok 2008 je k dispozici na webových stránkách kraje
www. kr-vysocina.cz.

Díky prostředkům Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí České republiky
a projektu „Vysočina 21“ chceme
nyní dotazníkové šetření zopakovat a zjištěné údaje porovnat.
Dotazník, který zástupci NNO
najdou na stránce http://extranet.kr-vysocina.cz/nno, má dvě
části. První shromažďuje kontaktní údaje organizace a bude
použit pro aktualizaci databáze
NNO v kraji Vysočina a ve zbylé části mohou zástupci NNO
odpovědět na 37 otázek, jež například popisují zaměstnanost,
vybavenost, ale také schopnost
získávat prostředky z různých
dotačních zdrojů a požadavky
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■ Anna Krištofová, odbor
ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail:
kristofova.a@kr-vysocina.cz

Zapojte se do analýzy NNO v kraji Vysočina
Již na přelomu let 2005–2006 se
kraj pokusil realizovat unikátní
výzkumnou práci v České republice – „Komplexní analýzu
nestátního neziskového sektoru
kraje“. Na výzvu kraje tehdy zareagovalo více než 1 100 neziskových organizací, a nám se tak
podařilo získat informace o sektoru, který je nedílnou součástí našeho každodenního života
(nestátní neziskový sektor zahrnuje pestrou škálu občanských
sdružení, obecně prospěšných
společností, církevních právnických osob, nadací a nadačních
fondů, jež se věnují veřejně prospěšným aktivitám a spolkové
činnosti).

OBSAH

na vzdělávání. Výsledky analýzy
budou do konce prázdnin zveřejněny na stránkách kraje pro
NNO (www.kr-vysocina/nno),
kde je také odkaz na již existující
databázi NNO, ve které lze vyhledávat organizace i podle názvu obce, v níž působí.
Při realizaci této aktivity spolupracujeme se zástupci Koordinačního uskupení NNO
kraje Vysočina (KOUS Vysočina, www.kous.cz), které řadu
NNO na krajské úrovni zastupuje.
■ Tomáš Škaryd, radní kraje
Vysočina
telefon: 564 602 124, e-mail:
skaryd.t@kr-vysocina.cz

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:
Visual Agency, s. r. o.
Masarykovo nám. 50, 586 01 Jihlava
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru.
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VYSOČINA 21 – Principy udržitelného rozvoje
Jedním z cílů projektu „Vysočina 21“, který za podpory
Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí
realizuje kraj Vysočina, je propagace principů udržitelného rozvoje. Obecně se dá říci,
že trvale udržitelný rozvoj je
takový způsob rozvoje, jenž
dokáže za pomoci ekonomických prostředků a dostupných
technologií uspokojit lidské,
materiální, kulturní i duchovní potřeby současného člověka a ani přes toto uspokojení
nedojde k oslabení možnosti
budoucích generací naplňovat
jejich vlastní potřeby. Jinými
slovy, že po nás nezůstane pouze zničená příroda, vyčerpané
přírodní bohatství, neobyvatelná krajina a města, ale místo
příjemné pro život.
Důležitým aspektem udržitelného rozvoje je zajištění rovnováhy mezi třemi základními
oblastmi lidského života – eko-

nomikou, sociální sférou a životním prostředím. Jednou
z nejzásadnějších podmínek trvale udržitelného rozvoje je zachování přírodních podmínek
počínaje naším bezprostředním okolím.
Zde už si každý snáze představí, že se nejedná pouze o záležitosti, které je možné řešit
výhradně na celostátní či mezinárodní úrovni, ale že jde také
o problematiku, již je nezbytné
řešit na místní úrovni – v regionech, obcích a u každého člověka doma, ať už jde konkrétně
o rozumné hospodaření, šetrné
nakládání se surovinami, třídění odpadů či energetické úspory.
Mládež a udržitelný rozvoj
v akci
Pracovníci krajského úřadu se
v rámci projektu „Vysočina 21“
zapojili ve dnech 5.–6. června do dvoudenní akce pro děti
a mládež „Bambiriáda 2009“,

která se odehrávala ve sportovním areálu ZŠ Březinova
a Demlova v Jihlavě. Prostřednictvím her, soutěží, ankety
a informačního stánku si mohli naši nejmladší utříbit a doplnit své znalosti o udržitelném
rozvoji. Pro aktivní účastníky
nechyběly ani zajímavé ceny.
Inspirující byly také praktické ukázky udržitelného rozvo-

je v praxi, jež jsou zachyceny
na přiložené fotograﬁi.
Více informací naleznete na adrese:
www.kr-vysocina.cz/
zdravykraj.
■ Marta Vencovská, Koordinátorka Zdravého kraje Vysočina a MA21
telefon: 564 602 556, e-mail:
vencovska.m@kr-vysocina.cz

Vesnicí roku 2009 na Vysočině se stala obec Hluboké

Vesnicí roku Vysočiny 2009,
a tedy vítězem krajského kola
soutěže obcí, pořádané Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí, Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem zemědělství ČR, se stala
obec Hluboké. Obec s certiﬁkátem na vůbec nejmenší hřbitov
v České republice, historií sahající do 14. století, s 85 popisnými
čísly a 212 obyvateli leží zhruba

osm kilometrů od Náměště nad
Oslavou. Obec zvítězila v konkurenci 30 malých sídel a bude
kraj reprezentovat v celostátním
ﬁnále. Celorepublikově letos
soutěží celkem 325 obcí.
Krajská komise navštívila
přihlášené obce na konci května a přitom posuzovala zejména koncepční dokumenty obce,
společenský život, aktivity občanů, podmínky pro podnikání, spolupráci se zemědělskými
subjekty, péči o veřejná prostranství, zeleň, krajinu a připravované rozvojové projekty
obce. Nejvýznamnější ocenění
obdržely tyto obce:

Obec Hluboké

Vítěz krajského kola, Vesnice Vysočiny roku 2009

Obec Vír

Modrá stuha za společenský život

Obec Domamil

Bílá stuha za činnost mládeže

Obec Horní Krupá

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Obec Slavíkov

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Mezi další oceněné patří obec
Nové Syrovice, která získala
diplom za vzorné vedení kroniky, městys Kamenice diplom za
vzorné vedení obecní knihovny, obec Police diplom za příkladnou péči o historickou
zástavbu obce a obec Lavičky
diplom za rozvíjení lidových
tradic. Nové ocenění Cenu naděje pro živý venkov (za místní
spolkový život a občanskou vybavenost v obcích) udělila komise obci Bořetín. Mimořádné
ocenění za nejlepší projekt ze
Strukturálních fondů bylo uděleno obci Křižánky – za vybudování a činnost Vzdělávacího
centra. Dalších pět obcí komise
ocenila čestným uznáním.
Ke všem uděleným stuhám patří také ﬁnanční ohodnocení rozvojových snah obcí – v rámci
prostředků vyčleněných v příštím roce ze státního rozpočtu

v rámci programu Ministerstva
pro místní rozvoj může vítězná
obec získat na své rozvojové aktivity částku až 1 milion korun
(v případě celostátního vítězství
pak až 2 miliony korun), ostatní
stuhami oceněné obce pak částku 600 tisíc korun. Obce oceněné stuhami a diplomy obdrží
rovněž věcné a ﬁnanční dary
i od kraje Vysočina.
Slavnostní vyhlášení proběhne
ve vítězné obci dne 13. srpna.
Titulem Vesnice Vysočiny
se dosud pyšní obce Studenec,
Mladoňovice, Jakubov u Moravských Budějovic, Vilémov,
Častrov, Dukovany, Radostín,
Libice nad Doubravou a od
loňského roku i Pikárec.
■ Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz
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Počet legálně pracujících cizinců na Vysočině v posledních letech rostl
Na trhu práce v kraji Vysočina
působí a zaměstnanost ovlivňují pracovníci ze zahraničí.
Jejich počet je možno považovat za určitý indikátor situace
na trhu práce v daném regionu.
V období 2000–2007 vzrostl celkový počet cizinců v kraji Vysočina o 4 704, tedy téměř
o 124,5 %, avšak mezi okresy kraje Vysočina lze zachytit
výrazné odlišnosti v chování
cizinců. Zatímco v okrese Havlíčků Brod a Pelhřimov se počet cizinců od roku 2000
ztrojnásobil a v okrese Jihla-

va se více než zdvojnásobil,
v okrese Třebíč jejich počet
ve sledovaném období klesl
a v okrese Žďár nad Sázavou
se zvýšil jen nepatrně. Okres
Třebíč byl v roce 2007 šestým v pořadí okresů s nejmenším počtem působících cizinců
a pátým s nejmenším podílem
cizinců na pracovní síle okresu.
Nejvíce cizinců pracovalo
na pracovní povolení na konci
roku 2007 v okrese Pelhřimov
(37,3 % všech cizinců s pracovním povolením v kraji a 55,3 %

všech cizinců pracujících
v okrese Pelhřimov). Na druhé straně nejvíce občanů EU
vykonává svoji práci v okrese
Jihlava (31,3 %) – občané EU
tvoří téměř dvě pětiny všech
cizinců pracujících v tomto
okrese. Ze všech okresů kraje
Vysočina zde pracuje také nejvíce zahraničních podnikatelů na živnostenské oprávnění
(30,0 %) i takzvaných ostatních cizinců (46,2 %). Více než
polovinu z celkového počtu cizinců působících v okrese Třebíč tvořili na konci roku 2007

právě živnostníci (56,0 %).
Okres Žďár nad Sázavou byl
zase jediným z okresů kraje Vysočina, kde nadpoloviční
většina všech cizinců pocházela ze zemí EU/EHP či Švýcarska (57,0 %).
S nástupem hospodářské recese došlo i k razantnímu snížení
počtu pracovních míst a práce
je v celé ČR pro cizince méně,
hlavně pro ty méně kvaliﬁkované. Lze tedy předpokládat,
že statistika zaznamená za rok
2009 pokles počtu pracujících
cizinců v kraji Vysočina.

Cizinci na trhu práce v kraji Vysočina v letech 2000–2008*
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*Poznámka: V letech 2000–2007 k 31. 12., v roce 2008 k 30. 6.
Pracovní povolení

Živnostenská
oprávnění

Občané EU*
Celkem

Ostatní cizinci

Cizinci celkem

z toho SR

Havlíčkův Brod

809

220

617

550

49

1 695

Jihlava

991

440

1 009

811

159

2 599

1 288

177

807

674

58

2 330

Pelhřimov
Třebíč

143

357

91

67

47

638

Žďár nad Sázavou

220

274

695

578

31

1 220

3 451

1 468

3 219

2 680

344

8 482

Vysočina

* Občané zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska
Zdroj dat (graf i tabulka): Mezinárodní pracovní migrace v ČR, Bulletin č. 20, VÚPSV 2008
■ Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Platové poměry zaměstnanců
ve veřejných službách a správě I.
V částce 39/2009 Sbírky zákonů vydané dne 15. 5. 2009 bylo
pod č. 130 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. Vláda svým
nařízením zvyšuje částky platových tarifů zaměstnanců ve
veřejných službách a správě.
Nařízení vlády nabylo účinnosti dne 1. 6. 2009.
Platové poměry zaměstnanců
ve veřejných službách a správě II.
V částce 40/2009 Sbírky zákonů vydané dne 18. 5. 2009 bylo
pod č. 133 publikováno nařízení vlády, jímž se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě,

ve znění pozdějších předpisů.
Vláda svým nařízením nově
stanovuje zvláštní příplatek
ve výši 3,5 % platového tarifu
zdravotnickým pracovníkům,
kteří poskytují zdravotní péči
ve zdravotnických zařízeních
nebo v zařízeních zdravotnické
záchranné služby, a to za trvalou vysokou neuropsychickou
zátěž a vysokou míru odpovědnosti. Nařízení vlády nabývá
účinnosti dne 1. 7. 2009.
Katalog prací ve veřejných
službách a správě
V částce 41/2009 Sbírky zákonů vydané dne 25. 5. 2009 bylo
pod č. 137 publikováno nařízení vlády, kterým se stanovuje katalog prací ve veřejných
službách a správě. Nařízení vlády nabývá účinnosti dne
1. 7. 2009.
Evropské seskupení pro
územní spolupráci
V částce 46/2009 Sbírky zákonů vydané dne 4. 6. 2009 byl

pod č. 154 publikován zákon,
jímž se mění zákon č. 248/2000
Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zákon určuje pravidla
pro vznik a fungování evropského seskupení pro územní spolupráci jako nového typu
právnické osoby. Zákon nabyl
účinnosti dnem vyhlášení.
Těžební odpad
V částce 46/2009 Sbírky zákonů vydané dne 4. 6. 2009 byl
pod č. 157 publikován zákon
o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.
Zákon deﬁnuje těžební odpady
a stanovuje těžebním organiza-

cím povinnosti, jak s odpady
nakládat. Zákon nabývá účinnosti dne 1. 8. 2009.
Návykové látky
V částce 43/2009 Sbírky zákonů vydané dne 25. 5. 2009 byl
pod č. 141 publikován zákon,
jímž se mění zákon č. 167/1998
Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony. Zákon rozšiřuje seznam
omamných a psychotropních
látek, zavádí nový režim pro
zacházení s prekursory a dále zakazuje volný prodej léčiv
s pseudoefedrinem. Zákon nabyl účinnosti dne 1. 6. 2009.
■ Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Odbor informatiky

Kontaktní centrum kraje Vysočina

Dne 16. června 2009 uvedl kraj
Vysočina do provozu ve spolupráci s městy Telč, Velké Meziříčí a Nové Město na Moravě

Kontaktní centrum kraje Vysočina (dále jen „centrum“).
Hlavním důvodem vzniku tohoto centra je zjednodušení dostupnosti informací pro klienty
samosprávy kraje Vysočina.
Kontaktní centrum je systém
tvořený sadou přístupových
kanálů (telefon, e-mail, webové stránky), která bude
využívána pro přístup k virtuální informační kanceláři,
jejímž prostřednictvím mohou
obce, občané nebo organizace
zjišťovat informace o činnosti
samosprávy v kraji Vysočina.

Projekt v současné době reﬂektuje především potřebu získávání informací týkajících se
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
který je účinný od 1. července
2009.
Operátoři kontaktního centra
budou schopni podat potřebné informace o tomto zákoně,
a tedy o datových schránkách
nebo autorizované konverzi
dokumentů, a to nejen pro zástupce měst a obcí, ale i pro
příspěvkové a ostatní organi-

zace v kraji Vysočina, jichž se
tato problematika dotýká.
Kontaktní centrum bude v provozu v pracovní dny od 8 do
15 hodin, kdy bude dostupné
prostřednictvím bezplatné informační linky s telefonním
číslem 800 809 809. Mimo tyto
hodiny bude k dispozici portál
centra www.kr-vysocina.cz/kc,
dotazy je možné posílat i na
e-mail egon@kr-vysocina.cz.
■ Petr Pavlinec, odbor informatiky
telefon: 564 602 114, e-mail:
pavlinec.p@kr-vysocina.cz
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Stavba Vysočiny: Cenu hejtmana získala rekonstrukce
ZŠ a MŠ Křižánky
Letošní cenu hejtmana v soutěži Stavba Vysočiny získala zdařilá rekonstrukce ZŠ a MŠ Křižánky. Sto let stará budova
uprostřed památkové rezervace byla opravena zčásti za evropské dotace a s přispěním státního rozpočtu. Do soutěže bylo
letos přihlášeno celkem 24 realizací.
Sedmý ročník regionální soutěže pořádalo Stavební sdružení
Vysočina, o. s., v úzké spolupráci se Svazem podnikatelů ve
stavebnictví v ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě a krajem Vysočina. Akce se
konala pod záštitou hejtmana Jiřího Běhounka a důstojnou kulisou předání ocenění bylo prostředí zámku ve Velkém Meziříčí.
Mezi přihlášenými projekty v letošním roce ﬁgurovaly také
čtyři krajské aktivity: Vestavba Obchodní akademie a Hotelové školy, Havlíčkův Brod, III/3525 od I/38 do Stříteže – rekonstrukce, III/3791a Velká Bíteš – křižovatka a Domov důchodců
Onšov – přístavba ubytovací. „Čestné uznání porota přiřkla
rekonstrukci městské křižovatky ve Velké Bíteši, kterou kraj
provedl v loňském roce. Výsledkem této rekonstrukce je mimo
jiné zvýšení bezpečnosti v historickém centru města a v blízkosti přilehlé základní školy,“ uvedl náměstek hejtmana Libor
Joukl.

Výsledky 7. ročníku soutěže Stavba Vysočiny
STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
1. místo, titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2008
Kaple Panny Marie Sněžné, Budeč
za jednoduché účinné tvarové řešení včetně interiéru. Nápadité
provedení mobiliáře v dynamickém pojetí a kvalitní urbanistické zapojení do prostoru obce.
2. místo, čestné uznání
Studio přírodních podlah ﬁrmy Tilo, Jihlava
za lapidární architektonickou formu s dominantním prosazením
dřevěných prvků a kvalitním a nápaditým provedením detailu.
STAVBY URČENÉ K BYDLENÍ
1. místo, titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2008
Bytový dům, Pelhřimov
za hmotovou a barevnou rytmizaci fasád, která koresponduje
i s dispozičním řešením bytů.
2. místo, čestné uznání
Bytové domy VM1, VM2, VM3, Velké Meziříčí
za citlivé hmotové členění objektu, jeho usazení do terénu a dobrou dispozici.

■ www.stavbavysociny.cz

STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
1. místo, titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2008
l/38 Jihlava – obchvat, jih, Jihlava
za plynule pokračující obchvatovou komunikaci města vhodně
zakomponovanou do okolní krajiny při použití moderních mostních konstrukcí.
2. místo, čestné uznání
III/3791a Velká Bíteš – křižovatka
za bezpečnou přehlednou městskou křižovatku sladěnou s okolní zástavbou.
STAVBY TECHNOLOGICKÉ A PRO PRŮMYSL
1. místo, titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2008
Rozšíření a dostavba areálu Atx-tk., s. r. o., Žďár nad Sázavou
za moderní architektonické a k tomu odpovídající technické řešení zcela automatizované budovy ﬁrmy. Interiér objektu je proveden ve špičkové materiálové kvalitě s nápaditým barevným
řešením.
2. místo, čestné uznání
Administrativní a výrobní hala VV SKLO, Křižanov
za inspirativní pojetí exteriéru a interiéru objektu s cíleným
uplatněním stavebních prvků ze skla.
REKONSTRUKCE A OBNOVA
1. místo, titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2008
Centrum Dokumentárního ﬁlmu, Jihlava
za citlivé řešení rekonstrukce interiéru s důrazem na detail
a s maximálním využitím daného prostoru pro potřeby ﬁlmového festivalu.
2. místo, čestné uznání
Pivovar ﬁlmových Postřižin, Dalešice
za respektování ﬁlozoﬁe původní stavby s vhodně zakomponovanou ubytovací částí.
HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
Vítěz SMS hlasování, titul CENA VEŘEJNOSTI – STAVBA
VYSOČINY 2008
Kaple Panny Marie Sněžné, Budeč
CENA HEJTMANA – STAVBA VYSOČINY 2008
Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Křižánky
CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ
Pivovar ﬁlmových Postřižin, Dalešice
Ocenění Zlaté ruce uděleno nebylo, jelikož žádná z realizačních
ﬁrem nenominovala svého subdodavatele.
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Jak hodnotí obce poskytovanou metodickou a odbornou činnost?

Oblast

Hodnocení

Návratnost
dotazníků
[%]

Celkové hodnocení (tajemník)

1,81

69,2

Doprava a silniční hospodářství

2,42

23,1

Finance a ekonomika

1,73

42,3

Informatika

1,20

38,5

Interní audit

1,79

100,0

Kontrola

1,93

38,5

Krizové řízení

1,61

34,6

Kultura, památková péče

1,67

34,6

Lesní, vodní hospodářství, zemědělství

1,75

34,6

Regionální rozvoj

1,45

42,3

Sociální věci

1,98

61,5

Školství

2,04

23,1

Územní plánování, stavební řád

1,71

46,2

Vzdělávání (od roku 2007)

1,39

34,6

Zdravotnictví

1,88

15,4

Živnostenský úřad, evidence
obyvatel

1,81

46,2

Životní prostředí

1,78

38,5

Celkový průměr za KrÚ

1,75

40,0

Hodnocení oblastí poskytované metodické a odborné pomoci za
rok 2008 [známkování na škále 1–5; 1 = nejlepší, 5 = nejhorší]

5

1,72

1,83
1,83

2,06
2,06

1,78

1,73

2

1,78

3

1,78

4

1,76

nou činností je na velmi dobré
úrovni.
Hodnocení metodické a odborné pomoci je zaměřeno nejen na krajský úřad jako celek,
ale také na jednotlivé konkrétní oblasti činnosti. Pro účely hodnocení je vymezeno 17
oblastí, jež kopírují působnost
jednotlivých odborů krajského
úřadu. To umožňuje zcela adresnou práci s výsledky hodnocení.
U většiny oblastí (11) došlo
meziročně ke zlepšení úrovně poskytované metodické
a odborné pomoci. Všechny
oblasti dosáhly lepšího hodnocení než známkou 2,5. Zároveň pouze dvě oblasti byly
oznámkovány hůře než hodnotou 2,0.
Kromě číselného známkování
mohou kolegové z obcí v dotazníku vyjadřovat své připomínky a dávat konkrétní

1,85
1,88

Jedním z úkolů a povinností krajského úřadu je poskytovat metodickou a odbornou
pomoc obcím. Krajský úřad
kraje Vysočina považuje tento úkol vůči obcím za důležitý
a má zájem plnit jej ke spokojenosti obcí. Z toho daůvodu
si za jeden ze svých strategických cílů vytyčil cíl – Úroveň
metodické pomoci poskytované obcím II. a III. stupně bude
mít v celkovém průměru meziročně stejnou nebo pozitivní
tendenci.
Od roku 2006 proto krajský
úřad zjišťuje formou dotazníku spokojenost obcí ve čtyřech
základních kritériích. Těmi
jsou: úplnost, kvalita (obsah),
četnost (včasnost) a forma poskytované metodické a odborné pomoci. Z níže uvedených
celkových výsledků lze vyčíst,
že spokojenost obcí s poskytovanou metodickou a odbor-

Průměr
za rok
2008:
1,75

1
úplnost
kvalita
četnost
forma
rok 2006
rok 2007
rok 2008

Hodnocení Krajského úřadu kraje Vysočina obcemi za poskytovanou metodickou a odbornou činnost [známkování na škále
1–5; 1 = nejlepší, 5 = nejhorší]
náměty v jednotlivých oblastech. Na základě těchto podnětů se hledají příležitosti ke
zlepšování metodické a odborné pomoci.
Příslušní vedoucí odborů krajského úřadu dostali kompletní
výsledky hodnocení k dispozici a závěry byly představeny
a diskutovány také s tajemníky
obecních úřadů na pravidelné
poradě.
Závěrem dovolte, abychom poděkovali kolegyním a kolegům z jednotlivých úřadů obcí
II. a III. stupně za poskytnutí

cenné zpětné vazby. Věříme,
že získané poznatky přispějí přinejmenším k udržení stávající, pozitivně hodnocené
úrovně metodické a odborné
pomoci, kterou krajský úřad
směrem k obcím poskytuje.
■ Miroslav Březina, ředitel
Sekce pro službu veřejnosti
telefon: 564 602 344, e-mail:
brezina.m@kr-vysocina.cz
■ Tomáš Drdla, oddělení interního auditu
telefon: 564 602 108, e-mail:
drdla.t@kr-vysocina.cz

Analýza sběrných dvorů v kraji Vysočina
(oznámení výběru zhotovitele a výzva
ke spolupráci)

Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina
oznamuje, že na základě výběrového řízení byla zpracováním
komplexního materiálu – Analýza sběrných dvorů v kraji
Vysočina pověřena společnost
DHV CR, spol. s. r. o., se sídlem
Sokolovská 100/94, Praha 8.
Provozovatele a zřizovatele
sběrných dvorů tímto žádáme
o spolupráci s firmou DHV
CR, spol. s. r. o. – bude se
jednat o vyplnění zaslaného
dotazníku a u oslovených provozovatelů i o osobní setkání a o poskytnutí dostupných
dat a informací relevantních
pro kvalitní zpracování analýzy.

Analýzou sběrných dvorů
v kraji získáme ucelený dokument, který zmapuje aktuální
regionální síť sběrných dvorů
s informacemi o jejich umístění, provozovatelích a poskytovaných službách a také
zhodnocení kvality a funkčnosti sítě sběrných dvorů. Analýza
bude po zpracování (v polovině
října) zveřejněna na webových
stránkách kraje pro využití široké veřejnosti.
Děkujeme za spolupráci
■ Jan Joneš, odbor životního
prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail:
jones.j@kr-vysocina.cz
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ISDS = Informační systém datových schránek
Zřízení datové schránky nařizuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s účinností od 1. 7. 2009. Jste-li právnická osoba, úřad nebo instituce,
pak vám bude od 1. 7. 2009 do 31. 10. 2009 zřízena datová schránka automaticky.. Používání datových schránek bude povinné pro
všechny uvedené skupiny s výjimkou advokátů a daňových poradců (výjimka na tři roky). Správcem informačního systému
datových schránek je Ministerstvo vnitra. Provozovatelem informačního systému je držitel poštovní licence (Česká pošta, s. p.).
Co je to datová schránka?
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a provádění úkonů vůči orgánům
veřejné moci. Datová schránka zajistí komunikaci s veřejnou
správou, a nahradí tak klasický způsob podání v listinné podobě
– proužkované obálky s doručenkou, které chodí poštou. Můžete tak posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě.
Komunikace probíhá elektronicky, a tedy rychle, levně a bezpečně. Datová schránka slouží tedy k podání a doručování, ale není to
e-mail – neslouží k posílání zpráv mezi přáteli, obchodními partnery ani pro reklamy (spamy). Provoz datových schránek je plně
hrazen ze státního rozpočtu.
Jak si zřídím datovou schránku?
Fyzická osoba/fyzická podnikající osoba – schránka zřízena na
žádost do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
Právnická osoba – bezplatně zřízena osobě zřízené zákonem
nebo osobě zapsané v obchodním rejstříku, nespadá-li osoba
mezi výše uvedené, bude schránka zřízena bezplatně na žádost
do 3 pracovních dnů ode podání žádosti.
Orgán veřejné moci – bezplatně zřízena ministerstvem.
Ministerstvo zašle do vlastních rukou (obálka se žlutým pruhem
pro statutárního zástupce) přístupové údaje k datové schránce
osobě uvedené v paragrafu 8 odst. 1–4 bezodkladně po zřízení
datové schránky, a tedy v období od 1. 7. 2009
Kde mohu požádat o zřízení datové schránky?
Žádosti se podávají na Ministerstvu vnitra nebo na CzechPOINTu
– fyzicky na místě nebo přes internet (v případě, že máte kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu). Orgány veřejné moci
si mohou požádat o zřízení více datových schránek. Podrobnosti
podání žádosti a detaily zřízení datových schránek pro jednotlivé
typy subjektů (orgán veřejné moci, právnická osoba, fyzická osoba,
fyzická osoba podnikající) naleznete na www.datoveschranky.info.
Jak aktivovat datovou schránku?
Aktivace datové schránky = první přihlášení. Poté, co obdržíte od ministerstva certifikát (přihlašovací údaje), máte 15 dnů
na aktivaci datové schránky. Datovou schránku aktivujete prvním přihlášením do systému. Pokud nemáte připojení k internetu, vaši datovou schránku aktivujete na pobočkách CzechPOINT.
Subjektům, kterým ministerstvo zřizuje datovou schránku automaticky ze zákona (orgány veřejné moci + právnické osoby),
vzniklo novelizací zákona 300/2008 Sb. takzvané „přechodné období“, které od 1. 7. 2009 umožní přihlášení do datové schránky,
ale nikoliv její aktivaci, k té může dojít později, nejpozdějí však
do 1. 11. 2009 kdy budou aktivovány všechny dosud neaktivované datové schránky.

Kdy je zpráva považována za doručenou?
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, jež má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.
Nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne,
kdy byl dokument dodán do schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
Komu mohu odesílat a od koho mohu přijímat dokumenty?
Novelizací zákona se významně rozšířila jejich využitelnost – původně vždy musel být alespoň na jedné straně orgán veřejné moci.
Nyní je možno využít datových schránek pro přenos zpráv obecně mezi všemi subjekty, které datové schránky mají (tj. i právnické a fyzické osoby)
Nyní rozlišujeme:
– doručování, kdy zprávu odesílá orgán veřejné moci, příjemcem je subjekt vybavený datovou schránou (orgán veřejné moci,
právnická či fyzická osoba), použití datové schránky je povinné
– podávání, zprávu odesílá právnická nebo fyzická osoba (jiný
subjekt než orgán veřejné moci) a příjemcem je orgán veřejné
moci, využití datových schránek je zde volitelné, nikoliv povinné
(je-li zřízena datová schránka a umožňuje-li to povaha úkonu)
– dodávání, které je vymezené jako přenos dokumentů mezi datovými schránkami fyzických nepodnikajících osob, fyzických
podnikajících osob a právnických osob (tedy přenos mezi soukromými subjekty navzájem, podmínkou bude souhlas příjemce
s doručováním ze strany soukromých subjektů), dodávání bude
umožněno až od 1. 7. 2010 – výjimkou je dodávání faktur a jiných
žádostí o zaplacení, to bude umožněno již v rámci přechodného
období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010, dodávání však bude fungovat jinak než doručování a podávání, například se na něj nebude
vztahovat fikce doručení po 10 dnech, dodaný dokument se považuje za doručený až tehdy, kdy příjemce potvrdí jeho přijetí
Detaily implementace (verze 2.0) datových schránek pro jednotlivé typy subjektů naleznete na www.datoveschranky.info
(popis implementace pro kraj, malou obec, ORP, územně členěné statutární město, právnickou osobu zapsanou v Obchodním
rejstříku, občana – fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu, advokáta a daňového poradce), nyní i na webových stránkách odboru informatiky www.kr-vysocina.cz/it v sekci „eGON
a eGovernment“.
Dalším krokem, kterým bychom rádi přispěli ke snadnějšímu
přechodu na běžné používání datových schránek, je i spuštění Kontaktního centra kraje Vysočina. Kraj spustí Kontaktní centrum ve spolupráci s městy Telč, Velké Meziříčí a Nové
Město na Moravě dne 16. 6. 2009. Cílem je zjednodušení dostupnosti informací pro klienty samosprávy kraje – prostřednictvím několika kanálů (telefon, e-mail, sms, web, fax) budou
moci využívat zájemci virtuální informační kancelář, která jim
podá aktuální informace ohledně zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Dotazy je možné zasílat na adresu egon@kr-vysocina.cz nebo volat
na telefonní číslo 800 809 809.
■ Zpracováno dle materiálů MV ČR, České pošty, s. p.,
a www.datoveschranky.info
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Vysočina a předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
Právě uplynulých šest měsíců
roku 2009 bylo pro Českou republiku historickým obdobím
– poprvé předsedala Evropské
unii. Mezinárodní pozornosti na Čechy bezesporu soustředěné se snažil maximálně
využít i kraj Vysočina, především prostřednictvím své stálé
kanceláře v Bruselu, a to nejen v rovině propagace našeho
kraje v oblasti kultury, ale i například prezentací investičních
příležitostí, inovačního potenciálu, turistických zajímavostí na Vysočině či regionálních
specialit. O nejvýznamnějších
aktivitách kraje Vysočina a jeho kanceláře v Bruselu v uvedeném období informujeme
níže.
Jako kulturní kraj se Vysočina
v hlavním městě Evropské unie
během Českého předsednictví
představila hned několikrát.
Již v lednu 2009 v Bruselu proběhly pod záštitou a za ﬁnanční
podpory poslance Evropského parlamentu Ivo Strejčka
Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních ﬁlmů
Jihlava. Festivalové ozvěny
v Bruselu slavnostně zahájili
Ing. Tomáš Škaryd, radní kraje Vysočina pro oblast kultury
a cestovního ruchu, a Ing. Jaroslav Vymazal, primátor města
Jihlava. Více než 400 účastníků ozvěn z celé Evropy mělo
během čtyř večerů věnovaných
především českému dokumentu příležitost okusit již tradiční
diskuzní atmosféru jihlavského
festivalu za přítomnosti předních českých režisérů Heleny
Třeštíkové a Víta Janečka.
V květnu 2009 pak v Bruselu hejtman kraje Vysočina,
MUDr. Jiří Běhounek a primátor města Jihlava Ing. Jaroslav
Vymazal osobně uvedli Mahlerovské reminiscence, večer
zasvěcený hudbě rodáka z Vysočiny Gustava Mahlera a jeho
ženy Almy Mahler. Podařilo
se tak v Bruselu zdůraznit vysočinský původ tohoto světoznámého skladatele i upozornit

na nadcházející výročí 150 let
od jeho narození a chystané celosvětové oslavy v rámci festivalu Mahler Jihlava – hudba
tisíců.
Jak Ozvěny Mezinárodního
festivalu dokumentárních ﬁlmů Jihlava, tak Mahlerovské
reminiscence v Bruselu získaly status oﬁciální doprovodné
akce Českého předsednictví
v Radě EU.
Konečně na přelomu května
a června proběhla pod záštitou eurokomisaře Vladimíra
Špidly v hlavní budově Evropské komise Berlaymont výstava Soustředěný pohled
– výběr české graﬁky ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Výstava graﬁky
z Vysočiny na ostře sledovaném patře eurokomisařů, kde
se pohybují špičky evropské
i světové politiky, se stala součástí projektu Českýma očima, který je možné postupně
zhlédnout v pražském divadle
Bez zábradlí.
Prezentace kraje Vysočina
v Bruselu během Českého
předsednictví se ale zdaleka
nesoustředila jen na kulturu.
V březnu 2009 proběhla mise
podnikatelů z Vysočiny do
Belgie uspořádaná Kanceláří kraje Vysočina v Bruselu
ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou. Při této
příležitosti se přibližně dvacet podnikatelů z Vysočiny
seznámilo s prostředím v Bruselu, se zástupci hlavních aktérů v oblasti politiky podpory
podnikání z jednotlivých evropských i českých v Bruselu
působících institucí, zároveň
však byl navázán kontakt mimo
jiné s vlámským ministerstvem hospodářství i s několika belgickými obchodními
komorami a podnikatelskými
agenturami, kterým byly představeny investiční příležitosti
v kraji Vysočina.
Možnosti investování na Vysočině byly jedním z hlavních
témat i na květnových Czech

Open Days v Lucemburku,
kterých se aktivně zúčastnili
zástupci kraje Vysočina vedeni
náměstkem hejtmana Ing. Liborem Jouklem.
Regionální speciality z Vysočiny, konkrétně piva Ježek,
Rebel a Poutník, víno ze Sádku, třebíčská „zonka“, uzeniny
z Hodic i Kostelce u Jihlavy,
sýry a další mléčné výrobky
z Jaroměřic nad Rokytnou, i ﬁrem Pribina a Moravia Lacto,
ale i pečivo a koláče telčského
Pekařství Marek či jihlavské
Cukrárny u Brány a konečně
bio produkty Dvora – Ratibořice, měli zástupci evropských
institucí a dalších evropských
regionů, ale i belgická veřejnost
možnost ochutnat především
při příležitosti již zmíněných
Mahlerovských reminiscencí, ale i na 3. české Street Party v samotném závěru Českého
předsednictví, které se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků
z celé Evropy.
Jako jednoznačně mezinárodně nejvýraznější aktivitu kraje Vysočina a dalších českých
krajů zastoupených v Bruselu
během Českého předsednictví je však třeba uvést takzvané CzechReg Days neboli
Dny krajů České republiky
v Bruselu. Jednalo se o provázanou sérii mezinárodních
konferencí a doprovodných
akcí připravených zastoupeními českých krajů v Bruselu
jako příspěvěk českých regionů
k agendě Českého předsednictví na témata pro kraje nejaktuálnější, a to konkrétně vývoj
politiky soudržnosti po roce
2014, rozšiřování transevropských dopravních sítí, podpora
podnikání v cestovním ruchu,
budoucnost přeshraniční spolupráce a inovace v regionech
v souvislosti s Lisabonskou
strategií. Uvedenou problematikou se zabývalo pět samostatných mezinárodních konferencí
uspořádaných ve Výboru regionů v Bruselu. Na jednotlivé
konference se zástupcům čes-

kých krajů v Bruselu podařilo
zajistit přednášející vysoké odborné i politické úrovně z celé Evropy, a konferenční sály
o kapacitě 150 osob tak byly
vždy beznadějně obsazeny.
Kancelář
kraje
Vysočina
v Bruselu byla v rámci CzechReg Days hlavním organizátorem workshopu Cestovní
ruch a lázeňství: vytváření
silnějšího odvětví. Konferenční část workshopu se zabývala
významem cestovního ruchu
pro regionální rozvoj, nutností spolupráce veřejného a soukromého sektoru v této oblasti,
marketingovými strategiemi
i nástroji podpory podnikání
v cestovním ruchu. Po konferenci následoval miniveletrh
cestovního ruchu, kde měli
čeští podnikatelé v cestovním
ruchu příležitost navázat kontakty s touroperátory z Beneluxu. Za Vysočinu na konferenci
vystoupil Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro
oblast regionálního rozvoje,
na veletrhu pak náš kraj a jeho
krásy a turistické zajímavosti propagovala Vysočina Tourism. Workshopu se celkem
zúčastnilo přibližně 300 osob
z řad odborníků, zaměstnanců
evropských institucí, zástupců
evropských krajů i veřejnosti.
Inovační potenciál kraje Vysočina a projekt Vědeckotechnologického parku v Jihlavě
byl představen na další „CzechReg“ konferenci – Regiony
znalostí a Lisabonská strategie.
Hlavní doprovodnou akcí
Czech Reg Days pak byla soutěž Twenties: Generation
New Europe neboli Dvacítky:
generace nové Evropy a následná výstava vítězných děl
z jednotlivých krajů v Evropské komisi a Výboru regionů.
Na Vysočině soutěž Twenties
uspořádala Kancelář kraje Vysočina v Bruselu ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny
a Eurocentrem Jihlava. Vítězné
dílo Krystalizace autorky Da-
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riny Ondráčkové z Kamenosochařského střediska Lipnice
nad Sázavou i další díla z této
školy přihlášená do soutěže je

možné zhlédnout až do 10. července 2009 v přízemí hlavní
budovy Krajského úřadu kraje
Vysočina, Žižkova 57.

Jednotlivé konference uspořádané v rámci Dnů krajů České
republiky měly kromě ideové
provázanosti i jednotný vizuál-

Volby do Evropského parlamentu konané na území
České republiky ve dnech 5.–6. června 2009
Výsledky hlasování: kraj Vysočina
Okrsky
celkem
1 136

zpr.
1 136

v%
100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

413 594

119 366

28,86

119 309

118 867

Strana
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

název
Libertas.cz
Křesť. demokr. unie–Čs. str. lid.
Věci veřejné
Občanská demokratická strana
Suverenita
Volte Pr. Blok–www.cibulka.net
Sdruž. pro rep.–Republ. str. Čsl.
Česká str. národ. socialistická
Evropská demokratická strana
Strana svobodných demokratů
Demokratická Strana Zelených
Česká strana národně sociální
Národní strana
SDŽ–Strana důstojného života
Humanistická strana
Moravané
Spojení demokraté–Sdruž. nezáv.
Liberálové.CZ
Strana demokracie a svobody
Nejen has. a živn. s uč. do E.
Komunistická str. Čech a Moravy
„STAR. A NEZ.–VAŠE ALTERNATIVA“
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Balbínova poetická strana
Strana zelených
Koruna Česká (monarch. strana)
Lidé a Politika
Strana soukromníků ČR
Zelení
Dělnická strana
NEZÁVISLÍ
Česká str. sociálně demokrat.

Platné hlasy
v%
celkem
899
0,75
15 464
13,00
2 476
2,08
29 924
25,17
4 713
3,96
1 250
1,05
423
0,35
132
0,11
2 501
2,10
54
0,04
564
0,47
31
0,02
205
0,17
1 410
1,18
168
0,14
413
0,34
83
0,06
111
0,09
50
0,04
372
0,31
19 349
16,27
2 445
2,05
1 299
1,09
1 624
1,36
171
0,14
1 680
1,41
215
0,18
27
0,02
252
0,21
157
0,13
1 079
0,90
528
0,44
28 798
24,22

■ Alena Kuchařová, oddělení správní, telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina.cz

ní styl od pozvánek, pravidelného newsletteru až po společné
webové stránky www.czechreg.eu.
O unikátnosti tohoto společného projektu českých krajů svědčí jeho mezinárodní úspěch,
který vyvrcholil tím, že samotný prezident Výboru regionů
Luc Van den Brande slavnostní ukončení CzechReg Days
v podobě vyhlášení vítězného
díla v soutěži Twenties: Generation New Europe zvolil jako
oﬁciální akci k oslavě 15letého výročí existence Výboru regionů, poradního orgánu EU.
Oslav se zúčastnilo více než
500 volených zástupců z regionů a měst ze všech členských
států EU. Kraj Vysočina byl na
slavnostním zakončení CzechReg Days reprezentován mimo
jiné radním pro oblast kultury
a cestovního ruchu Ing. Tomášem Škarydem.
Kromě aktivit v Bruselu a Lucemburku proběhla řada akcí
v souvislosti s předsednictvím
s výraznou účastí kraje Vysočina i v České republice a především na Vysočině samotné.
Jejich vyvrcholením bylo několikadenní setkání generálních ředitelů lesů EU na
konci června 2009. Z dalších
předsednických akcí v ČR nelze přehlédnout významný podíl kraje Vysočina na realizaci
mezinárodního veletrhu informačních technologií ICT Fair
for Trust and Security Research, který se uskutečnil ve
spolupráci s Evropskou komisí dne 14. května 2009 v Olomouci.
Více informací o jednotlivých
zmíněných akcích i dalších aktivitách Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu naleznete na
www.vysocina.eu/Brusel.
■ Markéta Heřmanová, zástupkyně
kraje
Vysočina
v Bruselu
telefon: +32 475 785 203;
561 207 000, e-mail: hermanova.m@vysocina.eu
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 3/2009 konaného dne 12. 5. 2009
Usnesení 0156/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0157/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Zdeňku Bečkovou
a Ing. Pavla Hájka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2009.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0158/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0159/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: Ředitel krajského úřadu, termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0160/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Roční
zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008“ dle materiálu ZK03-2009-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0161/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci „Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009“ dle materiálu ZK-032009-05, př. 1 ■ schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 1 568 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, §6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 1 568 600 Kč, rozhoduje poskytnout dotaci obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci „Programu prevence kriminality
kraje Vysočina na rok 2009“ dle materiálu ZK-03-2009-05, př. 2 ■ zamítá žádosti obcí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci „Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009“ dle materiálu ZK-03-2009-05, př. 3.
odpovědnost: OSH, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0162/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o., IČ 47366630, ve
výši 11 278 tis. Kč na realizaci projektu mobilní podpory výjezdů Zdravotnické
záchranné služby kraje Vysočina, p. o., v roce 2009, schvaluje ■ v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3533 – Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351
– Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 278 tis. Kč
pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rezervy provozních prostředků (položka 5901) o stejnou částku 11 278 tis. Kč ■ zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro
Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o., o částku 11 278 tis. Kč
s určením na realizaci projektu mobilní podpory výjezdů zdravotnické záchranné služby v roce 2009.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelka ZZS KV, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0163/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 27
odst. 1 písmene d ) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím kraje Vysočina
na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009 v celkové výši
1 550 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, a to těmto obcím: ■ Golčův Jeníkov (IČ 267406) 150 000 Kč ■ Přibyslav (IČ 268097) 150 000 Kč ■ Světlá nad Sázavou (IČ 268321) 150 000 Kč
■ Ždírec nad Doubravou (IČ 268542) 150 000 Kč ■ Počátky (IČ 248843)
150 000 Kč ■ Moravské Budějovice (IČ 289931) 150 000 Kč ■ Jaroměřice nad
Rokytnou (IČ 289507) 150 000 Kč ■ Želetava (IČ 290751) 150 000 Kč ■ Nové
Město na Moravě (IČ 294900) 150 000 Kč ■ Žďár nad Sázavou (IČ 295841)
150 000 Kč ■ Nový Rychnov (IČ 248738) 50 000 Kč.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0164/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ aktuální informace o vývoji spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí
Ukrajiny ■ informace o aktualizaci webových stránek spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny, rozhoduje poskytnout dar dle materiálu ZK03-2009-08, př. 10.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín:
12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0165/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 10
Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-09, př. 1 ■ Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-09, př. 2 ■ Dodatek č. 11
Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2009-09, př. 3 ■ Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město
na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-09, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0166/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci pro: ■ Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540,
ve výši 7 113,8 tis. Kč ■ Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci,
IČ 00090638, ve výši 7 950 tis. Kč ■ Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951, ve výši 4 480,6 tis. Kč ■ Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 6 399,1 tis. Kč ■ Nemocnici Nové Město
na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001, ve výši 6 331 tis. Kč, schvaluje – v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522
– Ostatní nemocnice zvýšení položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 32 274,5 tis. Kč při současném snížení položky
Poplatky v nemocnicích o stejnou částku 32 274,5 tis. Kč s určením pro: ■ Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, 7 113,8 tis. Kč ■ Nemocnici
Jihlavu, příspěvkovou organizaci, 7 950 tis. Kč ■ Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, 4 480,6 tis. Kč ■ Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
6 399,1 tis. Kč ■ Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
6 331 tis. Kč, – navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro: ■ Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, 7 113,8 tis. Kč ■ Nemocnici
Jihlavu, příspěvkovou organizaci, 7 950 tis. Kč ■ Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, 4 480,6 tis. Kč ■ Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci,
6 399,1 tis. Kč ■ Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
6 331 tis. Kč s určením na pokrytí osobních nákladů v nemocnicích dle materiálu ZK-03-2009-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: 30. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.
Usnesení 0167/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-03-2009-11, př. 1, schvaluje převod finančních prostředků ve výši 81 451 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje
na rok 2009 do kapitoly Zdravotnictví na § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem
poskytnutí půjčky v částce 81 451 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na financování projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, p. o., termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0168/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v souladu
s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnutí o poskytnutí daru pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, uvedené v materiálu ZK-03-2009-12, př.
1, rozhoduje poskytnout dary dle materiálu ZK-03-2009-12, př. 2, pro pozůstalé
obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, uvedené v materiálu ZK-03-2009-12, př. 1, a to ve výši dle materiálu ZK-03-2009-12, př. 1, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 400 tis. Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položka Nespeci-
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fikovaná rezerva, o částku 400 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-12, př. 1.
odpovědnost: OZ, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0169/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden–březen 2009“
dle materiálu ZK-03-2009-13, př. 1, a materiálu ZK-03-2009-13, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0170/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Katalog opatření
při řešení převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic dle materiálu ZK-03-2009-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0171/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
pozemky dle materiálu ZK-03-2009-15, př. 1, z vlastnictví města Telč do vlastnictví kraje Vysočina ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2009-15,
př. 2, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč, schvaluje ■ dodatek
č. 317 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-15, př. 3 ■ dodatek č. 318 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2009-15, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0172/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
části nově utvořených pozemků – díl „z“ o výměře 5 m 2 (z par. č. 136/1 do nové
par. č. 153/1), díl „x“ o výměře 80 m 2 (z par. č. 616/2 do nové par. č. 153/1), díl „p“
o výměře 49 m 2 (z par. č. 616/2 do nové par. č. 157), díl „k“ o výměře 34 m 2 (z par.
č. 136/1 do nové par. č. 550/1), díl „l“ o výměře 2 m 2 (z par. č. 616/2 do nové par.
č. 550/1), díl „i“ o výměře 31 m 2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 550/3), díl „ad“
o výměře 171 m 2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 1381), díl „f“ o výměře 2 m 2
(z par. č. 136/1 do nové par. č. 1467) a díl „r“ o výměře 103 m 2 (z par. č. 616/2 do
nové par. č. 136/2), vše v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, dle geometrického
plánu č. 2286-200/2008, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové
Město na Moravě ■ nabýt darem části nově utvořených pozemků – díl „o“ o výměře 1 m 2 (z par. č. 550/2 do nové par. č. 136/1), díl „h“ o výměře 60 m 2 (z par.
č. 550/3 do nové par. č. 136/1) a díl „aa“ o výměře 9 m 2 (z par. č. 1381 do nové
par. č. 136/1), vše v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, dle geometrického plánu
č. 2286-200/2008 z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví kraje
Vysočina, schvaluje Dodatek č. 319 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0173/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 636/4 o výměře 91 m 2 a PK par. č. 632/1 o výměře 3 327 m 2 včetně komunikace na těchto pozemcích postavené, součástí a příslušenství v k. ú.
Štědrovice a obci Čáslavsko z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čáslavsko, schvaluje dodatek č. 320 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. červen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0174/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky par. č. 353/17 – ostatní plocha, silnice o výměře 715 m 2 a par. č. 353/18
– ostatní plocha, silnice o výměře 28 m 2, vše v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč vzniklé dle geometrického plánu č. 148-220/2008, z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví obce Budeč ■ nabýt darem par. č. 353/7 – ostatní
plocha, silnice o výměře 17 m 2 a par. č. 353/8 – ostatní plocha, silnice o výměře
396 m 2, vše v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč, z vlastnictví obce
Budeč do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje Dodatek č. 321 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2009-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0175/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1351/9, ostatní plocha silnice o výměře 3 102 m 2, oddělený geometrickým plánem č. 508-397/2008 z pozemku par. č. 1351/1 v k. ú. a obci Želiv
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv, schvaluje dodatek č. 322
zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-19, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0176/03/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. červenec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0177/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 842/5 o výměře 413 m 2, par. č. 842/13 o výměře 18 m 2, par. č. 842/
14 o výměře 12 m 2, par. č. 842/18 o výměře 410 m 2, par. č. 842/20 o výměře 18
m 2, par. č. 842/26 o výměře 155 m 2, par. č. 842/32 o výměře 26 m 2, par. č. 842/38
o výměře 129 m 2 a par. č. 842/17 o výměře 47 m 2, všechny ostatní plocha, ostatní
komunikace, a pozemek par. č. 826/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 373 m 2, vzniklý dle geometrického plánu č. 216-49/2007, všechny v k. ú.
a obci Pikárec, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec, schvaluje ■ Dodatek č. 324 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-21, př. 1 ■ Dodatek č. 325
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0178/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
silnici III/13217 včetně součástí a příslušenství a pozemky par. č. 324 – ost. plocha, silnice o výměře 4 226 m 2 v k. ú. Heřmaneč u Počátek, a par. č. 1118/2 – ost.
plocha, silnice o výměře 5 085 m 2 v k. ú. Počátky, obec Počátky, z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky, IČ 00248843, schvaluje dodatek
č. 326 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0179/03/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0180/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
části pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr
(PK) par. č. 552/15 a par. č. 553 v k. ú. a obci Lesonice dle GP č. 200-4932/2008
nově označené jako pozemek par. č. 552/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m 2 a dle GP č. 179-9417/2004 nově označené jako pozemky par.
č. 552/18 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 370 m 2 a par. č. 553/2 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 100 m 2 a dále díly „h“+„k“ o výměře 172 m 2, díl
„d“ o výměře 150 m 2 a díly „a“+„c“+„o“ o výměře 269 m 2 v k. ú. a obci Lesonice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice, schvaluje dodatek
č. 328 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0181/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
dle GP č. 282-121/2008 nově oddělený pozemek par. č. 2210/3 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 325 m 2 v k. ú. a obci Vyskytná z vlastnictví kraje Vysočina
do vlastnictví obce Vyskytná, schvaluje dodatek č. 329 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032009-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0182/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
dle GP č. 70-22/2009 nově oddělený pozemek par. č. 282/12 – ostatní plocha,
silnice o výměře 172 m 2 v k. ú. Blažejovice u Rozsoch a obci Rozsochy, z vlastnictví obce Rozsochy do vlastnictví kraje Vysočina ■ převést darem dle GP
č. 70-22/2009 nově oddělený díl „a“ o výměře 37 m 2 a díl „d“ o výměře 1 m 2
z pozemku par. č. 282/1 v k. ú. Blažejovice u Rozsoch a obci Rozsochy z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochy, schvaluje ■ dodatek č. 330
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organiza-

číslo 7/2009

ZPRAVODAJ

ce, dle materiálu ZK-03-2009-26, př. 1 ■ dodatek č. 331 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032009-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0183/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 941/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m 2
v k. ú. a obci Panské Dubenky nově odměřený geometrickým plánem č. 93-1015245/2008 z pozemku par. č. 941/1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví
obce Panské Dubenky, schvaluje dodatek č. 332 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-200927, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0184/03/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0185/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1155/5 – ost. plocha, dráha o výměře 2 952 m 2 v k. ú. a obci
Náměšť nad Oslavou, a silnici III/02326 na tomto pozemku postavenou včetně
všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města
Náměšť nad Oslavou, schvaluje dodatek č. 334 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2009-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0186/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č.1574/22 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 26 m 2, par. č. 1574/23
– ost. plocha, jiná plocha o výměře 219 m 2, par. č. 1574/24 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 109 m 2, a par. č. 1574/25 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 272
m 2, oddělené GP č. 501-357/2008 z pozemku par. č. 1574/4 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa,
schvaluje dodatek č. 335 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočina dle materiálu ZK-03-2009-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0187/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/405 Zašovice–Okříšky v rozsahu,
způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-03-2009-32, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0188/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1109/12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m 2
v k. ú. Salavice a obci Třešť z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města
Třešť.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0189/03/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0190/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemek par. č. 121 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m 2 v k. ú.
Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou z vlastnictví ČR a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/9, 501 68 Hradec Králové, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu
2 610 Kč s tím, že kraj Vysočina uhradí prodávajícímu náklady spojené s převodem ve výši 2 810 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0191/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2009-36, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina
za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0192/03/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0193/03/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0194/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 358/4, orná půda, o výměře 1 201 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 237-24/2009 z pozemku par. č. 358/3 v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš,
z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina za účelem vybudování a provozování výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje
Vysočina podle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2009-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0195/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 6 Zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, Hálkova 42,
dle materiálu ZK-03-2009-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0196/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje, že nemovitosti dle materiálu ZK-03-2009-42, př. 1, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro činnost školského
zařízení Školního statku Humpolec, Dusilov 384, zařazeného do sítě předškolních
zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0197/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
dle materiálu ZK-03-2009-43, 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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0198/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0341/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 tak, že v materiálu ZK-05-2008-54, př.
1, se v řádcích s pořadovými čísly 51 a 52 dle GP č. 183-22/2006 nově oddělený
pozemek par. č. 1672/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 987 m 2 v k. ú. Horní Bobrová, nahrazuje dle GP č. 201-87/2008 nově odděleným pozemkem par.
č. 1672/26 – ostatní plocha, silnice o výměře 946 m 2 v k. ú. Horní Bobrová.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0199/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ změnit usnesení č. 0166/03/2007/ZK ze dne 15. 5. 2007 tak, že materiál ZK-03-2007-19, př. 1,
se doplňuje o text: pozemek par. č. 1072/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 448 m2 v k. ú. Měřín, nabude kraj Vysočina z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví bezúplatným převodem za těchto podmínek: 1.
Nabyvatel se zavazuje, že o pozemek bude řádně pečovat, užívat jej pouze jako související silniční pozemek k odvodnění přilehlé komunikace č. II/602, umístěné na
pozemku par. č. 1370 a navazující křižovatky se silnicí III/35433, nebude jej využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům
nepronajímat, nezcizit je, to vše po dobu 10 let ode dne nabytí, 2. V případě, že se
pro nabyvatele stane tato nemovitost před uplynutím této lhůty nepotřebná a nevy-
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užije ji ani k možnému jinému druhu veřejné služby a ani k jiné činnosti, která je
dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je nabyvatel
povinen plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce
cenu, kterou nemovitost měla ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostí dle svého uvážení, 3. Bude-li
zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku,
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady, 4.
Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem
písemně vyzván, 5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku
III. odst. 1, kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost
■ změnit usnesení č. 0231/04/2007/ZK ze dne 26. 6. 2007 tak, že materiálu ZK-042007-30, př. 1, se doplňuje o text: pozemek par. č 251 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2 v k. ú. Měřín, nabude kraj Vysočina z vlastnictví České
republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví bezúplatným převodem za těchto podmínek:
1. Nabyvatel se zavazuje, že o pozemek bude řádně pečovat, užívat jej pouze jako
související silniční pozemek k odvodnění přilehlé komunikace č. II/602, umístěné
na pozemku par. č. 1370 a navazující křižovatky se silnicí III/35433, nebude jej využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům nepronajímat, nezcizit je, to vše po dobu 10 let ode dne nabytí, 2. V případě, že
se pro nabyvatele stane tato nemovitost před uplynutím této lhůty nepotřebná a nevyužije ji ani k možnému jinému druhu veřejné služby a ani k jiné činnosti, která je
dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je nabyvatel
povinen plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce
cenu, kterou nemovitost měla ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostí dle svého uvážení, 3. Bude-li
zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku,
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady, 4.
Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván, 5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III.
odst. 1, kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0200/03/2009/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0201/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0089/02/2009ZK tak, že v materiálu ZK-02-2009-25, př. 1, se u nabývaných
pozemků par. č. 575/6, par. č. 575/7, par. č. 575/8 a par. č. 575/9 v k. ú. Písečné, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ PK par. č. 1325 a par.
č. 1326/1 v k. ú. Radešínská Svratka a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ PK par. č. 415/1, par. č. 418 a par. č. 419 v k. ú. Bojanov u Dolní
Libochové nahrazuje původní vlastník pozemků – ČR Pozemkový fond ČR (LV
10002) novým vlastníkem, kterým je – ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (LV 60000).
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0202/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 0027/01/2009/ZK, 0030/01/2009/ZK, 0078/02/2009/
ZK, 0079/02/2009/ZK, 0087/02/2009/ZK, 0318/05/2008/ZK, 0326/05/2008/ZK,
0347/05/2008/ZK, 0358/05/2008/ZK, 0412/06/2007/ZK, 0464/07/2007/ZK, kterými byly schváleny dodatky zřizovacích listiny příspěvkových organizací kraje
Vysočina tak, že pojem „předáván do správy“ se v dodatcích zřizovacích listin
nahrazuje pojmem „předáván k hospodaření“.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0203/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi krajem Vysočina jako budoucím kupujícím
a vlastníky nemovitostí jako budoucími prodávajícími na části nemovitostí dotčených stavbou II/405 Okříšky – průtah v katastrálním území Okříšky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-03-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
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Usnesení 0204/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem část kanalizační přípojky sloužící domovu mládeže Gymnázia Otokara
Březiny a Střední odborné školy Telč v úseku od revizní šachty Š2 včetně této
šachty do kanalizačního sběrače A z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví
města Telč, schvaluje dodatek č. 12 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny
a Střední odborné školy Telč dle materiálu ZK-03-2009-38, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0205/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008
dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 1 ■ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci
grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu ZK-03-2009-49,
př. 3 ■ zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01
– Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 – Rovné
příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace
podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0206/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje nominuje ■ Ing. Bc. Martina Hyského členem Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava,
IČ 70857555, za kraj Vysočina ■ Ing. Bc. Martina Hyského členem Předsednictva
Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob,
se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava, IČ 70857555, za kraj Vysočina ■ Ing. Vladimíra Novotného členem kontrolní komise Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava,
IČ 70857555, za kraj Vysočina, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání valného shromáždění, předsednictva a kontrolní komise Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601
Jihlava, IČ 70857555.
odpovědnost: ORR, termín: 13. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0207/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-03-2009-51, př. 1 ■ rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2009-51, př.
1, příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-03-2009-51, př. 1, na realizaci
akcí uvedených v materiálu ZK-03-2009-51, 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. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0208/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ realizaci projektu Technologického centra dle materiálu ZK-03-2009-52, př. 1 ■ převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 25,9 mil. Kč
na zvláštní účet kraje Technologické centrum s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu, rozhoduje uzavřít
partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-03-2009-52, př. 2.
odpovědnost: OI, OE, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0209/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace
parků v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-03-2009-53, př. 1, a materiálu ZK-03-2009-53, př. 2, v rámci operačního programu Životní prostředí, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu
strategických rezerv ve výši max. 2 mil. Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace
parků, ukládá odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru sociálních věcí Krajského úřadu kraje Vysočina a odboru školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty uvedené v materiálu
ZK-03-2009-53, př. 1, k předložení do operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor sociálních věcí, odbor školství
a mládeže, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0210/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-03-200954, př. 1, a materiálu ZK-03-2009-54, př. 2, v rámci operačního programu Životní
prostředí, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
ve výši max. 10 mil. Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie, ukládá
odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina a odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty uvedené v materiálu ZK03-2009-54, př. 1, k předložení do operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0211/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí
z rozpočtu kraje Vysočina“ dle materiálu ZK-03-2009-55, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0212/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Důvodovou zprávu dle materiálu ZK-03-2009-56, př. 1, projednává Územně analytické
podklady kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území podle
ust. § 29 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
dle materiálu ZK-03-2009-56, př. 2, ukládá odboru ÚPSŘ zajištění zapracování
výsledků projednání Územně analytických podkladů kraje Vysočina do podkladu pro pořízení aktualizace „Zásad územního rozvoje kraje Vysočina“.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0213/03/2009/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-03-2009-57, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0214/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění
odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů, o částku 20 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva,
o stejnou částku 20 mil. Kč určenou na pokrytí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0215/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci KČT Vysočina, o. s., se sídlem Na Kopci 22, 586 01 Jihlava, IČ 47366737,
na zajištění obnovy a údržby značení pěších tras v kraji Vysočina v roce 2009
v maximální výši 200 tis. Kč z kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch,
za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu ZK03-2009-59, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0216/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí konečné
výsledky ankety Zlatá jeřabina – Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku
2008 dle materiálu ZK-03-2009-60, př. 1upr1, uděluje Ceny kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2008 včetně finančního ocenění subjektům dle materiálu
ZK-03-2009-60, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura
dle materiálu ZK-03-2009-60, př. 3, s určením pro subjekty podle materiálu ZK03-2009-60, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín:
31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0217/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu
č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009, schvaluje jmenovité akce uvedené v Příloze
č. 1 této smlouvy, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie, přijímá
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■ závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké podle
Smlouvy č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 uskuteční předfinancování výdajů,
které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy ■ závazek
k vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0218/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, v celkové výši 414 884 Kč na pasporty
místních komunikací, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v Zásadách zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací podle materiálů ZK-03-2009-63, př. 1, a ZK-03-2009-63, př. 2, schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, o částku 414 900 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 414 900 Kč dle materiálu ZK-03-2009-63, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0219/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu
dle materiálu ZK-03-2009-64, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0220/03/2009/ZK – zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, v celkové výši 518 434 Kč na údržbu
veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina obcím, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v Zásadách zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje
Vysočina podle materiálů ZK-03-2009-62, př. 1, a ZK-03-2009-62, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, o částku 519 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva,
o částku 519 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0221/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotaci: – městu Havlíčkův Brod ve výši 14 mil. Kč na úhradu nákladů souvisejících s rekonstrukcí místní komunikace dle materiálu ZK-03-2009-65, př. 2,
– městu Ledeč nad Sázavou ve výši 14 mil. Kč na opravu místních komunikací
dle materiálu ZK-03-2009-65, př. 3, – městu Přibyslav ve výši 24 mil. Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou místních komunikací dle materiálu ZK-032009-65, př. 4 ■ schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava, § 2212
– Silnice dle materiálu ZK-03-2009-65, př. 5.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0222/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava,
IČ 63438216, v celkové výši 10 000 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu ZK-03-2009-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0223/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava,
IČ 63438216, v celkové výši 40 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovstvích dle materiálu ZK-03-2009-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0224/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy
Základní umělecké škole Velké Meziříčí, příspěvková organizace, dle materi-
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álu ZK-03-2009-68, př. 3, tabulka 4 ve výši 300 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol, schvaluje nové znění Zásad
pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-03-2009-68, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0225/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ rozpis
účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, ve výši 1 366 242 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 1, a právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, ve výši
2 330 309 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 2 ■ rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, ve výši 8 853 tis. Kč
dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 3, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, ve výši 5 003 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
květen 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0226/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků
regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizuje kraj, v celkové výši 7 005 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-70, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol,
které zřizují obce, v celkové výši 37 367 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-70,
př. 2, a soukromým školám v celkové výši 598 tis. Kč dle materiálu ZK-03-200970, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
květen 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0227/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků v rámci programu Ověřování vzdělávání podle ŠVP vypracovaných na základě RVP pro základní školy speciální ve výši 108 594 Kč
Základní škole speciální Jihlava, Březinova 31 (IČ 70888396).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
květen 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0228/03/2009/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-03-2009-72, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
květen 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0229/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků pro Mateřskou školu Mozaika, Jihlava,
Březinova 114, příspěvková organizace, IČ 70993165.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
květen 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0230/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
označených v materiálu ZK-03-2009-74, př. 1, kódy 1A,B,C,D,E, 1F,G,H,I,J,K,
2A, 2B,C,D, 4A.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 5. 2009 odeslat příslušnému správnímu
orgánu
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0231/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Chotěboř, dle materiálu ZK-032009-75, př. 1 ■ Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední odborné školy Nové Město
na Moravě, dle materiálu ZK-03-2009-75, př. 2 ■ Dodatek č. 2 Zřizovací listiny
Dětského domova, Senožaty 199, dle materiálu ZK-03-2009-75, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0232/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2008 dle materiálu ZK-03-200976, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0233/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poměrné rozdělení
prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2009 dle materiálu ZK-03-2009-77, př. 2.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0234/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Naše školka dle materiálu ZK-03-2009-78, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Naše školka ve složení: ODS – Marie Škvařilová (TR), Věra Matějíčková (ZR), KDU-ČSL – Petr Kesl (PE), Oldřich Uhlíř (ZR), ČSSD – Dagmar
Hromádková (ZR), KSČM – Ladislav Brož (PE), Josef Zahradníček (TR) ■ Vladimíra Černého (ČSSD, TR) předsedou řídicího výboru grantového programu
Naše školka ■ garantem grantového programu Naše školka odbor regionálního
rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0235/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Rozvoj malých podnikatelů 2009 . dle materiálu ZK-03-2009-79, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2009 ve složení:
ODS – Zbyněk Pípal (PE), KDU-ČSL – Miroslav Vrbka (TR), Miroslav Houška (PE), ČSSD – Libor Joukl (HB), Zdeněk Chlád (HB), KSČM – Zdeněk Dobrý (HB), Pavel Hodač (PE) ■ Jana Nekulu (ODS, TR) předsedou řídicího výboru
grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2009 ■ garantem grantového
programu Rozvoj malých podnikatelů 2009 Odbor regionálního rozvoje a Olgu
Wiesnerovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Ivetu Fryšovou s právem
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0236/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009
dle materiálu ZK-03-2009-80, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009 ve složení:
ODS – Jana Kouřilová (HB), Martina Bártová (TR), KDU-ČSL – Ladislav Bárta (ZR), ČSSD – Karel Pačiska (ZR), Lenka Kuchařová (PE), KSČM – Ladislav
Nováček (PE), Blanka Vyhnalíková (HB) ■ Jiřího Vondráčka (KDU-ČSL, HB)
předsedou řídicího výboru grantového programu Dobrovolnictví a koordinace
sociální výpomoci v obcích 2009 ■ garantem grantového programu Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009 odbor sociálních věcí a zástupcem garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0237/03/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Obnova památkově chráněných území 2009 na podporu obnovy objektů, které
nejsou kulturními památkami, ale nachází se na území městských památkových
rezervací a zón v objemu 2 000 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-81, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Obnova památkově chráněných území
2009 ve složení: ODS – Hana Müllerová (JI), Rostislav Novák (TR), KDU-ČSL
– Jaroslav Poborský (HB), Bohumil Tripal (JI), ČSSD – Pavel Antonín (HB), Miroslav Báňa (ZR), KSČM – Marie Rusová (ZR) ■ Jana Slámečku (KSČM, ZR)
předsedou řídicího výboru grantového programu Obnova památkově chráněných
území 2009 ■ garantem grantového programu Obnova památkově chráněných
území 2009 odbor kultury a památkové péče a Olgu Čermákovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním, pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 15. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se

■ Petra Pospíchalová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 130, e-mail: pospichalova.p@kr-vysocina.cz
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Kraj dosáhl garance počtu odjetých vlakokilometrů

Kraj Vysočina má i v roce 2010 garantován rozsah vlakokilometrů základní dopravní obslužnosti zabezpečovaný Českými drahami. Vlaky v našem regionu tedy najedou stejný počet kilometrů
jako letos. „Znamená to, že nehrozí žádné rušení vlakových spojů,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.
Právě dohodu o výši dotace na ujetý vlakokilometr při zajišťování
závazku veřejné služby v roce 2010 a následujících podepsal tento týden hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a generální ředitel
Českých drah Petr Žaluda.
Dohoda stanovuje výši příspěvku kraje Vysočina na úhradu ztráty na jeden ujetý vlakokilometr ve výši 59 korun. „Naši předchůdci vyjednali pro letošní rok příspěvek na úhradu ztráty ve výši
66,17 korun na vlakokilometr. Po všech jednáních v letošním roce

byla tato částka upravena a dráhy budou jezdit domluvený počet
vlakokilometrů o 22,5 milionu levněji. Díky této dohodě zůstane
v příštím roce na našem účtu dalších 17 mil. korun – bez hrozby
dalšího omezení spojů,“ uvedl náměstek hejtmana kraje Vysočina Libor Joukl.
Kraj Vysočina v současné době čeká na výsledky zadané studie
týkající se možnosti zavedení integrovaného dopravního systému. Poté, co se pracovní tým seznámí s výstupy tohoto materiálu, může kraj přistoupit i ke zvážení změn v uspořádání veřejné
dopravy v regionu.

■ Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Medaile kraje Vysočina letos pro sedm významných osobností
Dvě ženy a pět mužů převezme
v letošním roce medaili kraje
Vysočina. Své nejvyšší ocenění
kraj uděluje od roku 2008 v podobě dřevěných, skleněných
a kamenných medailí. Výbor
pro udělování medailí letos rozhodoval o udělení ocenění z celkem 16 navržených jmen.
Krajské zastupitelstvo na návrh
výboru a doporučení krajské
rady rozhodlo o udělení nejvyššího ocenění kraje Vysočina

sedmi významným osobnostem našeho regionu. Ocenění
v podobě originálních medailí
si laureáti převezmou na Slavnostním večeru u příležitosti
předání nejvyššího ocenění kraje Vysočina 8. října 2009 v Horáckém divadle Jihlava.
Dřevěná medaile:
Michal Šiška, handicapovaný
sportovec, Marek Hovorka, ředitel Mezinárodního festivalu
dokumentárních ﬁlmů Jihlava

Skleněná medaile:
Josip Kleczek, vědecký pracovník v oboru astronomie, Radek Jaroš, horolezec, František
Pleva, pracovník informačního centra, spisovatel, fotograf,
Martina Sáblíková, studentka,
sportovkyně
Kamenná medaile:
Jarmila Kratochvílová, sportovkyně
Kolekci krajských medailí z jeřábu ptačího, skla a mrákotín-

ské žuly zasazené do originální
kazety, doplňuje i první pamětní bronzová medaile, jež je určena významným a váženým
návštěvníkům kraje.
Nejvyšší ocenění kraje Vysočina byly poprvé uděleny v loňském roce devíti osobnostem
našeho regionu.
■ Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

