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Využijte dotace na ochranu před povodněmi
Počasí uplynulých týdnů, přívalové srážky a zvýšené stavy
řek připomněly, že je třeba se
intenzivněji zabývat možnými preventivními opatřeními
před povodněmi, abychom co
nejvíce zabránili povodňovým
škodám. Vyvstaly tedy opět
otázky, jak jsou ohrožené oblasti daleko s prevencí a zda se na
těchto úkolech vůbec pracuje.
Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, pod záštitou radního kraje pro oblast
zemědělství, lesního a vodního hospodářství Josefa Matějka proto uspořádal ve čtvrtek
2. července 2009 seminář k prevenci před povodněmi, na který byli pozváni zástupci všech
obcí. Pracovníci Ministerstva
životního prostředí informo-

vali o možnosti využití dotací
z Operačního programu Životní prostředí, v němž se chystá
podzimní výzva k předkládání
žádostí právě v oblasti omezování rizika povodní. Tato výzva bude zaměřena především
na podporu tvorby digitálních
povodňových plánů a mapování povodňového nebezpečí
i povodňových rizik. Pracovníci Ministerstva zemědělství
informovali o možnosti získání dotací z jejich dotačních titulů v rámci státního rozpočtu,
a to Programu prevence před
povodněmi II, Programu podpory obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby
vodních nádrží a Programu na
odstraňování povodňových škod.
Dalším souvisejícím tématem
bylo podání informací o již vy-

budovaném povodňovém informačním systému (POVIS).
V tomto systému jsou shromažďovány důležité údaje
k povodňovým situacím, například telefonní spojení nebo
ohrožené lokality tak, aby byly
k dispozici na jednotlivých
úrovních řízení, byla zřejmá
jejich aktuálnost, nepořizovaly se duplicitně a bylo je možné
efektivně využít při zvládání
povodňových situací.
Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách
www.mze.cz, www.opzp.cz
a www.povis.cz.
■ Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Vysočina posílá peníze do zkvalitňování předškolní péče

S obrovským zájmem obcí se
setkal nový grantový program
Fondu Vysočiny „Naše školka“
zaměřený na podporu projektů

v oblasti zkvalitňování předškolní péče. Zájem o opravy,
modernizace a dovybavení budov školek odpovídajícím hygienickým a stravovacím zázemím
projevilo 95 obcí s celkovým
požadavkem více než 13 mil.
korun. Záměry, které měly obce
projektově připravené, budou realizovány během následujících
prázdninových měsíců, nejpozději do srpna příštího roku.

Podporu nakonec obdrží 33 obcí – sedm z Pelhřimovska, devět
obcí z Jihlavska, tři obce z Havlíčkobrodska, šest z Třebíčska
a osm ze Žďárska. Mezi ně bude
rozděleno více než pět milionů
korun.

na konec srpna 2009. Možnými
předkladateli projektů budou
především vzdělávací instituce. Zaměření projektů vyplývá z názvu globálního grantu
– půjde o tvorbu či inovaci programů v oblasti dalšího vzdělávání, propojení počátečního
a dalšího vzdělávání, síťování a partnerství či vzdělávání lektorů účastníků dalšího
vzdělávání. Pro projektové záměry a jejich předkladatele bude
k dispozici celkem 155 mil. Kč
(85 % hradí Evropský sociální
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■ Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz

Globální grant Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v kraji Vysočina
Kraj Vysočina, který realizuje
již 3 globální granty Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání, obdržel začátkem července
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na realizaci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání
v kraji Vysočina, oblasti podpory 3.2.
První výzva v rámci tohoto
globálního grantu je plánována

OBSAH

fond a 15 % je ﬁnancováno ze
státního rozpočtu České republiky).
Vyhlášenou výzvu společně
s přílohami naleznete po uveřejnění na www.vysocinaﬁnance.cz > Finanční zdroje z EU > OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost > Aktivní výzvy.
■ Vendula Hanzalová, odbor
regionálního rozvoje
telefon: 564 602 552, e-mail:
hanzalova.v@kr-vysocina.cz
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Podpora mateřských a rodinných center v kraji Vysočina v roce 2009
Mateřská a rodinná centra
(dále též „mateřská centra“)
vznikají jako klasický příklad
aktivit občanské společnosti z potřeby a zájmu občanů
v daném místě. Mohou vzniknout jako nezávislá občanská
sdružení nebo pod záštitou
jiné organizace.
Mateřská centra zakládají
zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň
podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy pro
matky, rodiče i děti. Jsou založena na principu rodinné
svépomoci a vzájemné službě
a poskytují společenství, solidaritu i otevřenost všem generacím a sociálním skupinám.
Mateřská centra nabízejí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností
a laické poradenství. Cílem
mateřských center je podpora rodiny, především posilovat
hodnoty rodiny, úlohy rodičů
a mateřské role ženy ve společnosti, podporovat právní ochranu rodiny, mateřství
a rovných příležitostí mužů
a žen a podporovat vícegenerační soužití v rodině.

Přestože je činnost mateřských center postavena především na svépomoci (základem
je dobrovolná práce), neobejde se bez provozních nákladů (na prostory pro scházení,
jejich vytápění i na odměňování při zajišťování některých
činností). Finanční zdroje
mateřských center pak představují: osobní příspěvky zakladatelek, příspěvky obcí
a krajů (přístup krajů je různý), Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – dotační
program na podporu fungující
rodiny či evropské strukturální fondy a příspěvky soukromých ﬁrem a subjektů.
V loňském roce zahájil kraj
Vysočina podporu mateřských
center a spolupráci s nimi při
realizaci projektu Rodinný pas
(jedná se o slevový a výhodový systém pro rodiny s dětmi). Ze strany kraje byl loni
poskytnut peněžitý dar 10 tisíc Kč jedenácti mateřským
centrům zařazeným v Síti mateřských center. Podpora mateřských center spadá do
opatření v rámci prorodinné
politiky kraje Vysočina.

V roce 2009 se kraj rozhodl na
tuto ﬁnanční podporu navázat.
Dne 30. 6. 2009 rozhodla rada
kraje o poskytnutí daru 19 mateřským či rodinným centrům.
Základní výše daru je 30 tis.
Kč; tato částka bude poskytnuta jednotlivým provozovatelům na jedno mateřské nebo
rodinné centrum, působící
v kraji Vysočina a zařazené
buď v Síti mateřských center
nebo v Asociaci center, pro rodinu. Vstup do těchto zastřešujících organizací je zárukou,
že činnost centra odpovídá
požadavkům stanoveným pro
vstup do sítě/ asociace.
Členem sítě se může stát každé
mateřské centrum (na právní
subjektivitě ani názvu nezáleží), které je otevřené, dostupné všem sociálním skupinám
bez ohledu na původ a rasu,
a splňuje tak garance Sítě mateřských center. K 1. 6. 2009
měla organizace 299 členů,
z toho 18 působí na Vysočině.
V kraji Vysočina najdeme mateřská centra začleněná v organizaci v Havlíčkově Brodě,
Bystřici nad Pernštejnem, Horní Cerekvi, Hrotovicích, Ledči

nad Sázavou, Moravských Budějovicích, Náměšti nad Oslavou, Novém Městě na Moravě,
Pacově, Radešínské Svratce,
Světlé nad Sázavou, Třešti,
Velké Bíteši, Velkém Meziříčí a po dvou centrech ve Žďáře
nad Sázavou a v Třebíči.
Do seznamu podporovaných
mateřských center je zahrnuto
dále Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina se sídlem
v Jihlavě (oblastní pobočka
Centra pro rodinu a sociální
péči se sídlem v Brně), které
je členem Asociace center pro
rodinu. Asociace je v tomto
smyslu organizace srovnatelná se Sítí mateřských center.
Na základě uzavřené darovací
smlouvy se stejně jako v loňském roce předpokládá spolupráce mezi mateřskými centry
a krajem Vysočina v oblasti propagace projektu Rodinných pasů kraje Vysočina
a získávání dalších poskytovatelů slev v místě působení mateřského centra.
■ Helena Šteﬂová, odbor sociálních věcí
telefon: 564 602 821, e-mail:
seﬂova.h@kr-vysocina.cz

Odbor životního prostředí

Krajský koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Na základě proběhnutého výběrového řízení a smlouvy
o dílo uzavřené s krajem Vysočina dne 11. 6. 2009 bude
v roce 2009 zajišťovat činnost krajského koordinátora
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen
„EVVO“) občanské sdružení
ZERA – Zemědělská a eko-

logická regionální agentura,
o. s., V. Nezvala 977, 675 71
Náměšť nad Oslavou.
Činnost krajského koordinátora v roce 2009 bude spočívat zejména v mapování
stavu a vytvoření podmínek
pro koordinaci environmentální výchovy v kraji Vysočina (za tímto účelem bude

v roce 2009 například vytvořen jednotný informační portál, sestavena poradní
skupina a uspořádána konference).
V rozsahu funkce krajského
koordinátora bude agentura
ZERA v rámci plnění úkolů kraje komunikovat, spolupracovat a aktivně oslovovat

subjekty činné v EVVO. Subjekty činné v EVVO mohou
využít možnost spolupráce
a poradenské činnosti krajského koordinátora.
■ Jan Joneš, odbor životního
prostředí
telefon: 564 602 501, e-mail:
jones.j@kr-vysocina.cz
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Aktuální informace: Protiradonová ozdravná opatření
Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných vodovodech
v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené
I. pololetí roku 2009:
Ukazatel

Státní dotace (v Kč)

Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na monitoring radonu v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí 2009
Ukazatel

600 000

Skutečně rozmístěno

z toho na akce: Budišov 22 (TR)

150 000

Zbývá

Osové 25 (ZR)

150 000

Přijatá státní dotace na rozmístění detektorů od SÚJB

Rudíkov 90 (TR)

150 000

Vyplacená státní dotace krajem Vysočina

Šeborov 4 (ZR)

150 000

Sběr detektorů rozmístěných v roce 2008 - skutečnost

Vyplacená státní dotace celkem

1 378 590

Přijatá státní dotace od SÚJB

Studnice 31 (TR)

149 173

Vyplacená státní dotace

Třebíč, Langfortova 11

150 000

Trnava 35 (TR)

150 000

Kamenná 71 (TR)

150 000
131 454
150 000

Minoukovice 40 (TR)

150 000

Protiradonová opatření veřejných vodovodů
Získaná státní dotace (přísliby od MF ČR)

10 560 919

z toho na akce: Kaliště (PE)

1 773 000

Pavlov (HB)

2 155 126

Koňkovice (HB)

2 304 287

Polnička (ZR)

2 075 836

Babice (TR)

2 252 670

Vyplacená státní dotace celkem

3 504 550

z toho na akce: Vepřová (ZR)

2 270 639

Mrákotín-Krahulčí (JI)
Získaná dotace celkem (přísliby od MF ČR)
Vyplacená státní dotace celkem

1 233 911
11 060 919
4 883 140

z toho: přes rozpočet kraje

1 378 590

mimo rozpočet kraje (tzv. průtokem)

3 504 550

Protiradonová ozdravná opaření v bytech, MŠ a ZŠ
V realizaci protiradonových ozdravných opatření je 16 akcí a ZŠ
Polnička. V řízení o vydání příslibu dotace od MF ČR je dalších
8 bytových akcí.
Protiradonová ozdravná opatření na veřejných vodovodech
Na uvolnění dotace. od MF ČR po dokončení odradonovacího zařízení čeká obec Hroznatín (TR). Realizuje se 10 akcí. Připravují se
další 3 akce. Podklady a vlastní získání dotace iniciativně zabezpečuje a uplatňuje u MF ČR krajský úřad. Výběrové řízení na dodavatele prací zabezpečuje žadatel o dotaci – zpravidla obec.
Za kvalitu provedených prací odpovídá dodavatel, za věcnou stránku a účelovost vynaložených státních prostředků odběratel. Za
správné poskytnutí dotace odpovídá MF ČR a krajský úřad.
Dokončením akcí vodovod Vepřová a Mrákotín-Krahulčí došlo ke
zkvalitnění životních podmínek pro cca 1 700 obyvatel kraje snížením jejich nebezpečně nadměrné radiační zátěže pod přípustnou
hodnotu.

446
11 150

150 000

Panská Lhota 57 (JI)

10 900
11 150

Kožichovice 22 (TR)

Uhřínov 76 (ZR)

100 000

Přijatá státní dotace na sběr detektorů od SÚJB

112 229

85 734

218
1 782

Vyplacená státní dotace krajem Vysočina

z toho na akce: Rudíkov 72 (TR)

Třebíč, Modřínová 301/6

2 000

Převzato od Státního ústavu radiační ochrany k rozmístění

Protiradonová ozdravná opatření v bytech
Získaná státní dotace (přísliby od MF ČR)

Počet detektorů/
st. dotace v Kč

111 150
22 050

Rozmísťování detektorů
Vývoj monitoringu radonu je srovnatelný se stejným obdobím minulého roku. Krajský úřad v rámci své vstřícnosti a nad rámec svých
zákonných povinností z vlastní iniciativy individuálně (osobně i
speciálními zásilkami) uspokojil požadavky 59 žadatelů o monitoring radonu včetně města Žirovnice poskytnutím 142 ks detektorů
včetně odpovídající instruktáže a informací k jejich rozmístění.
Sběr detektorů rozmístěných v roce 2008
Sběr detektorů rozmístěných v roce 2008 se uskutečňoval průběžně v měsíčních intervalech na základě výzev Státního ústavu radiační ochrany a krajského úřadu v rámci vstřícnosti a nad rámec
zákonných povinností pro některé občany individuálně. Neobešel
se však bez náročného organizačního zabezpečení. Celkem bylo
krajským úřadem řádně zkontrolováno, zaevidováno a vyexpedováno celkem 650 ks detektorů, přičemž 204 ks nebylo od SÚJB zatím dotováno – uskuteční se ve II. pololetí 2009.
Závěr
Výsledky aplikace Radonového programu ČR na území kraje Vysočina, které jsou ve ﬁnančním vyjádření v porovnání se stejným
obdobím minulého roku dvojnásobné a v počtu dokončených protiradonových opatření v bytech pětinásobné, svědčí o iniciativě, vstřícnosti a zájmu kraje o zdraví obyvatel při snižování rizika incidence
rakoviny plic v důsledku nadměrného výskytu radioaktivního plynu
radonu zejména v jejich obydlích a objektech veřejného zájmu, jakož
i ve veřejných vodovodech, které je zásobují pitnou vodou, obsahující takové množství radionuklidů, že bez ozdravných opatření ji nelze
bez zdravotní újmy používat a obce by samy na řešení této situace ve
svém rozpočtu prostředky nenašly. Vstřícnost kraje vůči občanům
má též odezvu v jejich zvýšeném zájmu o monitoring radonu, jakož
i o realizaci protiradonových opatření, zejména za pomoci kraje nad
rámec jeho zákonných povinností občanům s veškerou administrativou potřebnou k zabezpečení státní dotace i dodavatelských kapacit.
Z toho vyplývá, že velice náročné úsilí kraje vynaložené na tento
účel je smysluplné a nachází pochopení, a dokonce někdy i uznání
občanů, a to i přesto, že se jedná o neviditelné, ale o to zákeřnější ohrožení zdraví člověka, které je v našem kraji tolik akutní a při
kterém dle odborníků zemře zbytečně v naší republice cca každou
desátou hodinu jeden člověk.
■ Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz
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První proplacená miliarda korun evropských dotací

Regionální rada Jihovýchod
slaví dnes třetí výročí svého založení. Dalším důvodem
k oslavám je i první proplacená
miliarda korun na účty příjemců dotací z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
„Těší mě skutečnost, že právě náš region Jihovýchod patří
v rámci České republiky mezi
nejúspěšnější v čerpání evropských fondů na velmi kvalitní projekty. Jsem přesvědčen,
že tomu tak bude i nadále,“
řekl Michal Hašek, předseda
Regionální rady Jihovýchod
a hejtman Jihomoravského
kraje.
Marta Sargánková, ředitelka
Úřadu Regionální rady Jihovýchod, zdůrazňuje pozici Regionální rady Jihovýchod po třech
letech činnosti: „Regionální
rada se stala funkční organizací,
která je schopna poradit potenciálním žadatelům o evropské
dotace, jak připravit kvalitní
projekt, aby mohl získat dotace. Kromě toho regionální rada
schvaluje projekty a proplácí
dotace projektům regionu Jihovýchod.“ Třetí narozeniny slaví
1. července Regionální rada Jihovýchod navíc s významným
milníkem. Ve stejném termínu
dochází k proplacení první miliardy korun příjemcům na pro-

jekty Regionálního operačního
programu Jihovýchod v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Největší podíl (63 procent)
získaly projekty v oblasti dopravy, a tedy projekty výstavby a modernizace silnic II. a
III. třídy, okružních křižovatek
a mostů.
Během posledních dvou let žadatelé o dotace předložili 900
projektů požadujících přes
17 miliard korun. Regionální
rada Jihovýchod schválila dotace ve výši přes 9 miliard korun
pro téměř 400 projektů realizovaných v Jihomoravském
kraji a na Vysočině. Největší
objem dotací (přes 4 mld. Kč)
je určen pro rozvoj dopravy
v regionu Jihovýchod, další téměř tři miliardy jsou rozděleny pro projekty rozvoje měst
a obcí a cestovní ruch je podpořen téměř 1,5 miliardou korun.
V současné době je rozděleno
přibližně 35 procent z celkové
alokace ROP Jihovýchod pro
období let 2007–2013. „Myslím, že můžeme být s dosavadním průběhem čerpání dotací
velmi spokojeni, a budeme se
snažit v tomto trendu pokračovat,“ konstatoval Jiří Běhounek, místopředseda Regionální
rady Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina.
V oblasti dopravy schválil ROP Jihovýchod dotace ve
výši dosahující 3 miliard korun
pro 46 projektů silnic v obou
krajích, nakoupeny byly pro-

středky městské hromadné dopravy v obou krajských městech
za 710 milionů korun a dotacemi ve výši 235 milionů korun
bylo podpořeno 19 cyklostezek.
K největším dopravním projektům v Jihomoravském kraji
patří silnice II/377 Rájec–Bořitov, silnice II/425 Rajhrad–
Židlochovice a silnice II/374
Rájec–Blansko. Na Vysočině
se řadí mezi největší dopravní projekty silnice II/405 Brtnice–Zašovice, silnice II/602
hranice kraje–Pelhřimov a přeložka silnice II/352 Jihlava–
Heroltice.
Města a obce regionu Jihovýchod požadovaly nejvíce dotací na výstavbu a modernizaci
sportovních a kulturních zařízení. Schváleny mají v této oblasti dotace ve výši 814 milionů
korun pro 57 projektů. Školám
byly schváleny dotace ve výši
718 milionů korun pro 61 projektů výstavby, modernizace
a vybavení školských zařízení. K velkým projektům patří
i 13 projektů výstavby, modernizace a přístrojového vybavení nemocnic. Pro tuto oblast
jsou v současné době schváleny dotace ve výši 700 milionů
korun. Na Vysočině jsou dotacemi podpořeny nemocnice v
Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Novém Městě na Moravě
a v Třebíči. V Jihomoravském
kraji se jedná především o přístrojové vybavení nemocnic ve
Vyškově, Břeclavi a ve Zno-

jmě. Necelou půl miliardu korun mají obce schválenou pro
27 projektů rekonstrukce a
modernizace veřejného prostranství a 14 projektů zařízení
sociální péče je podpořeno téměř 200 miliony korun.
V cestovním ruchu je největší zájem žadatelů zaměřen na
rozšíření nabídky ubytovacích
kapacit a na výstavbu penzionů a hotelů. Téměř 60 těchto
projektů má schváleny dotace
ve výši 840 milionů korun.
Zpřístupnění atraktivních míst
regionu a památek veřejnosti je zatím podpořeno dotacemi ve výši 250 milionů korun
a o zbývající dotace se dělí turistické a naučné stezky, podpora tradičních kulturních
akcí a marketing na podporu
rozvoje cestovního ruchu v regionu.
Z ROP Jihovýchod zbývá ještě rozdělit 12 miliard korun.
V současné době jsou otevřeny čtyři kontinuální výzvy
v oblasti dopravy a rozvoje
měst a obcí a vyhlášeno je pět
kolových výzev k předkládání projektů v oblastech veřejné
dopravy, rozvoje cyklostezek
a cestovního ruchu. Tyto výzvy mají své uzávěrky během druhé poloviny letošního
roku.
■ Více informací naleznete
na stránkách www.jihovychod.cz.

Dotační řízení MPSV pro rok 2010
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zveřejnilo na svých webových stránkách informace k Dotačnímu řízení pro rok 2010.
Podrobnosti naleznete na webové stránce MPSV http://www.
mpsv.cz/cs/7470. Dále MPSV informuje žadatele o dotaci ze

státního rozpočtu pro poskytování sociálních služeb pro rok
2010 o novém systému podávání žádostí. Více na http://www.
mpsv.cz/cs/7341.
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Tisková zpráva ČIŽP:
Přehlednější uspořádání v oblasti vody
Česká inspekce životního prostředí vyšla vstříc požadavkům obcí
a měst, aby zpřehlednila územní uspořádání v oblasti ochrany
vody. Doposud inspekce vycházela z tradičních vazeb na povodí
řek, a to bylo rozdílné od územního působení ve složkách Ovzduší, Odpady, Les a IPPC, které jsou členěny podle administrativních hranic krajů.
ČIŽP tedy vyšla vstříc požadavkům na sjednocení územní působnosti ve složce Voda, které zajistí větší přehlednost pro subjekty,
s nimiž ČIŽP komunikuje. Nová území budou důsledně respektovat hranice krajů, a budou tak lépe odpovídat správnímu uspořádání v České republice.
Současně se mění dvě detašovaná pracoviště na dvě pobočky oblastních inspektorátů, a to na pobočku OI Plzeň v Karlových Varech a pobočku OI Brno ve Zlíně, kde kromě složky ochrany vod
budou působit i inspektoři z ostatních složek ČIŽP.
Inspekce si od tohoto kroku slibuje vyšší efektivnost a zprůhlednění spolupráce s vodoprávními úřady, krajskými a městskými
úřady, obcemi, veřejností a podnikatelskými subjekty, které musely doposud jednat v problematice ochrany vod s jinými inspektoráty než v ochraně ovzduší a odpadovém hospodářství.
OI Havlíčkův Brod: Bystřice pod Perštejnem, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Třebíč, Velké Meziříčí

Oblastní inspektorát

Sídlo

Kraj

Praha

Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6

Hl. m. Praha,
Středočeský

České Budějovice

Dr. Stejskala 6,
370 21 České Budějovice

Jihočeský

Plzeň

Klatovská třída 48, 301 22 Plzeň

Plzeňský

Pobočka Karlovy Vary

Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Karlovarský

Ústí nad Labem

Výstupní 1644,
400 07 Ústí nad Labem

Ústecký

Hradec Králové

Resslova 1229,
500 02 Hradec Králové

Královéhradecký,
Pardubický

Havlíčkův Brod

Bělohradská 3304,
580 01 Havlíčkův Brod

Vysočina

Brno

Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Jihomoravský

Pobočka Zlín

Tř. Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín

Zlínský

Olomouc

Tovární 41, 772 00 Olomouc

Olomoucký

Ostrava

Valchařská 15/72, 702 00 Ostrava

Moravskoslezský

Liberec

Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec

Liberecký

Seznam obcí s rozšířenou působností, kterých se změna týká a jejich příslušnost k oblastním inspektorátům od 1. 7. 2009.
Upozornění
S ohledem na zavedený systém poplatků za odběry podzemních
vod a vypouštění odpadních vod i jeho udržitelnost i v novém
uspořádání (pro podzim 2009 a 2010 vydáno cca 5 000 rozhodnutí) budou povinné subjekty adresovat poplatkové hlášení pro
stanovení záloh na rok 2010 dle nového členění a poplatkové přiznání za rok 2009 na původní oblastní inspektorát, a tedy ten, který vydal zálohy na rok 2009.

Aktualizace koncepce bezpečnosti silničního provozu
v kraji Vysočina na období 2009–2011
Evropská komise vyhlásila
v roce 2001 ambiciózní cíl – redukci počtu usmrcených na silnicích z více než 40 000 v roce
2000 na polovinu v roce 2010
(takzvaná Bílá kniha evropské
dopravní politiky). K této iniciativě se připojila i Česká republika vyhlášením Národní
strategie bezpečnosti silničního provozu do r. 2010.
V roce 2006 vytvořil svoji koncepci bezpečnosti silničního
provozu i kraj Vysočina. Jejím
cílem je vymezení základních
problémových oblastí, které by
mohl kraj Vysočina ovlivnit a
vytyčení možných východisek a
stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů, vedoucích ke

zlepšení bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích
kraje Vysočina. Tato snaha vychází z následujících podnětů:
- prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je orgánům kraje
stanovena zákonem
- zákonem je také stanovena
kraji povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o
potřeby svých občanů, do níž
neodmyslitelně patří zajištění
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích kraje
- z přijaté Národní strategie
bezpečnosti silničního provozu vyplývají pro kraj Vysočina
úkoly, bez jejichž plnění nelze vytyčeného národního cíle

dosáhnout a přijatá strategie
by byla pouze dalším proklamativním pokusem o zlepšení
stavu bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích.
Ministerstvo dopravy ČR – BESIP ve spolupráci se zástupci
krajů a resortů včetně nestátních neziskových organizací
zpracovali Revizi a aktualizaci
Strategie na období 2008–2010
(2012), která byla schválena
usnesením Vlády České republiky ze dne 16. prosince 2008
č. 1584.
V návaznosti na tuto aktualizaci odbor dopravy a silničního
hospodářství krajského úřadu
kraje Vysočina aktualizoval
„Koncepci bezpečnosti silnič-

ního provozu v kraji Vysočina“
z roku 2006. Aktualizací této
koncepce vyplynuly pro kraje nové úkoly jako například
zvýšení počtu automatických
zařízení pro měření rychlosti,
řešení míst častých dopravních
nehod dle závazné celostátně
platné metodiky, materiální zajištění realizace dopravní výchovy na základních školách,
kontrola postupu správních
úřadů při postihu přestupků
v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu atd.
■ Lumír Bartů, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 412, e-mail:
bartu.l@kr.vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Platové poměry zaměstnanců
ve veřejných službách a správě
V částce 58/2009 Sbírky zákonů vydané dne 29. 6. 2009 bylo
pod č. 201 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších
předpisů. Vláda svým nařízením vkládá novou přílohu
s platovými tarify pro vybrané
zdravotnické pracovníky. Nařízení vlády nabylo účinnosti
dne 1. 7. 2009.
Archivnictví a spisová služba
V částce 57/2009 Sbírky zákonů vydané dne 26. 6. 2009
byl pod č. 190 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další
související zákony. Rozsáhlá
novela v návaznosti s přijetím
zákonů o elektronizaci veřejné správy upřesňuje pravidla
pro vedení a archivování spisů.
Zákon nabyl účinnosti dne 1. 7.
2009 (část 1. 1. 2010).

Archivní vyhláška
V částce 57/2009 Sbírky zákonů vydané dne 26. 6. 2009 byla
pod č. 192 publikována vyhláška, o niž se mění vyhláška č.
645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů.
Vyhláška nabyla účinnosti dne
1. 7. 2009.
Spisová služba
V částce 57/2009 Sbírky zákonů vydané dne 26. 6. 2009 byla
pod č. 191 publikována vyhláška o podrobnostech výkonu
spisové služby. Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. 7. 2009.
Antidiskriminační zákon
V částce 58/2009 Sbírky zákonů vydané dne 29. 6. 2009 byl
pod č. 198 publikován zákon o
rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých
zákonů („antidiskriminační zákon“). Zákon deﬁnuje přímou
a nepřímou diskriminaci. Určuje oblasti, v nichž se diskriminace zakazuje, a stanovuje
přípustné formy rozdílného
zacházení. Zákon dále určuje právní prostředky ochrany

proti diskriminaci a stanovuje
příslušné působnosti veřejného
ochránce práv. Zákon nabývá
účinnosti dne 1. 9. 2009 (část
1. 12. 2009).
Sociální služby
V částce 61/2009 Sbírky zákonů
vydané dne 1. 7. 2009 byl pod
č. 206 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, a některé
další zákony. Zákon zpřesňuje vymezení nároku a způsobu použití příspěvků na péči,
přitom mírně mění jejich výši.
Novela zákona dále upřesňuje pravidla kontroly systému
sociálních služeb a vymezení
kompetencí ve ﬁnancování sociálních služeb. Zákon nabývá
účinnosti dne 1. 8. 2009 (část
dnem vyhlášení, část 1. 1. 2010,
část 1. 1. 2012).
Rozpočtová skladba
V částce 53/2009 Sbírky zákonů vydané dne 22. 6. 2009 byla
pod č. 175 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě, ve znění pozdějších
předpisů. Vyhláška nabyla
účinnosti dnem vyhlášení.

Maturitní zkoušky
V částce 53/2009 Sbírky zákonů vydané dne 22. 6. 2009
byla pod č. 177 publikována
vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
na středních školách maturitní zkouškou. Vyhláška nabyla
účinnosti dnem vyhlášení.
Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
V částce 62/2009 Sbírky zákonů vydané dne 9. 7. 2009 bylo
pod č. 207 publikováno rozhodnutí prezidenta republiky
o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Prezident republiky tímto vyhlásil volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky a stanovil dny jejich
konání na pátek 9. října 2009
a sobotu 10. října 2009.
■ Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Ministr sociálních věcí: Hledám 800 milionů
na doﬁnancování sociálních služeb
Krajům chybí v letošním
roce na doﬁnancování sociálních služeb zhruba 800
milionů korun. S příslibem
řešení přijel na Vysočinu ministr práce a sociálních věcí
Petr Šimerka. Do poloviny
září chce ve svém rozpočtu
najít odpovídající zdroje, což
má situaci v sociálních zařízeních uklidnit.
Letošní státní rozpočet počítal
s konečným příspěvkem na sociální služby ve výši 4,5 mld.
korun. Rozpočtovaná částka
však nekorespondovala se sku-

tečnou potřebou regionů, a tak
došlo postupně k jejímu navýšení na 6 mld. korun. „I přes
dodatečná navýšení stále ještě chybí poskytovatelům přibližně minimálně 800 milionů
korun. Po intenzivních jednáních ministerstva se sociální
komisí AK ČR se má situace
do poloviny září vyřešit,“ uvedl předseda komise a náměstek
hejtmana Karlovarského kraje Miroslav Čermák. V Jihlavě
dnes na úrovni krajů probíhala diskuze okolo klíče, podle
kterého by se mělo další kolo

dotací rozdělovat. Své ke klíči si řekne i Ministerstvo práce
a sociálních věcí.
„Pokud jde o ﬁnancování sociálních služeb v následujícím roce 2010 – kraje mne již
seznámily se svým odhadem
výše nárokovaných dotací. V tuto chvíli jsme na částce 5,4 miliardy korun. Jsem připraven
o tuto částku v rozpočtu usilovat, ale deﬁnitivní číslo bude
zřejmé až po sestavení návrhu
státního rozpočtu pro rok 2010
v září,“ uvedl ministr práce a
sociálních věcí Petr Šimerka.

V případě kraje Vysočina na
letošní doﬁnancování sociálních služeb chybí zhruba
75 mil. korun. Podle radního
pro oblast sociálních věcí kraje
Vysočina Petra Krčála je nutné, aby se pozornost zaměřila
do budoucna více na poskytování terénních služeb a aby se
rozšířilo vícezdrojové ﬁnancování této aktivity.
■ Jitka Svatošová, odbor sektretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Výše poskytnutých náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy v I. pololetí 2009
V I. pololetí roku 2009 poskytl Krajský úřad kraje Vysočina
podle zákona č. 115/2000 Sb.,
o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy (dále jen
zákon o náhradách škod), náhradu škody celkem 44 žadatelům v částce 2 056 137,50 Kč.
Z toho náhrada škody způsobená kormoránem velkým
byla poskytnuta 8 poškozeným subjektům v částce
1 379 092,50 Kč a náhrada
škody způsobená vydrou říční byla poskytnuta 36 poškozeným v částce 677 045,00 Kč.
Náhrada škody nebyla poskytnuta jednomu žadateli z důvodu
nedoplnění žádosti v zákonem
stanovené lhůtě.
Škody způsobené kormoránem
byly v tomto pololetí nejvyšší
od roku 2003, a tedy od roku,
kdy je příslušný k vyřizování žádostí o náhradu škody dle

zákona krajský úřad. Lze proto předpokládat, že i celkové
škody za celý rok 2009 budou
nejvyšší. Škody způsobené vydrou říční zůstávají na podobné úrovni jako v předchozích
letech.
U škod způsobených vydrou
vznikla na přelomu 2008/2009
nová metodika k výpočtu výše
škody, jejíž využití doporučuje AOPK ČR a jež je k dispozici na internetových stránkách
AOPK ČR www.ochranaprirody.cz > Odborná činnost >
Druhová ochrana. Nová metodika předpokládá opakované
návštěvy lokality zpracovatelem posudku v průběhu období, za něž je požadována
náhrada škody. Z tohoto důvodu je nezbytné oslovit zpracovatele posudku již na počátku
období, za které je škoda uplatňována (dosud stačilo kontaktovat zpracovatele na konci

škodního období). Žádost na
příslušný krajský úřad by pak
měla být podána stejně jako
doposud až na konci tohoto období (jeho délka je dle zákona
maximálně šest měsíců). Nová
metodika obnáší i jiný postup
při výpočtu škody. V I. pololetí
roku 2009 byla aplikována jen
zčásti z důvodu určitého přechodného období umožňujícího
žadatelům přejít postupně na
povinnost včasné komunikace
se zpracovatelem posudku. Na
konci roku 2009 bude již možné vyhodnotit tuto metodiku s
ohledem na vývoj výše škod
způsobených vydrou říční. V
souvislosti s těmito úvahami je
však nutné zdůraznit, že nová
metodika nevznikla proto, aby
byla redukována výše vyplácených škod, ale proto, aby
bylo možné výpočet výše škody zpřesňovat, a to na základě
údajů, které vyžadují větší zna-

losti zpracovatele posudků a jejich častější návštěvu rybníků,
na nichž je náhrada škody požadována.
Bližší informace k počtu vyplácených náhrad škod způsobených na rybách vydrou
říční a kormoránem velkým
od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2009,
postup při vyřizování žádosti o náhradu škody a uvedení
nové metodiky výpočtu výše
škody způsobené vydrou říční jsou jsou k dispozici na adrese http://dwh2.kr-vysocina.
c z / Re p o r t s e r v e r?% 2f D O TAC N I T I T U LY % 2f S S _ v y dr y&rs:Command =Render
a www.kr-vysocina.cz/vismo5/
d o k u m e n t y2 . a s p ?i d_ o r g
=450008&id=4003880&p1=
4929.
■ Martina Kratochvílová,
odbor životního prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Vysočina 21 vyhlašuje soutěž o ceny
V rámci probíhajícího projektu Vysočina 21, jehož cílem je propagace principů
trvale udržitelného rozvoje
a programu Místní Agenda 21
v našem kraji, byla v červnu
vyhlášena soutěž o zajímavé
ceny. Soutěž probíhá ve třech
kategoriích.
Podstatou prvních dvou kategorií je vymyslet nejlepší SLOGAN (kategorie A)
a nejlepší VTIP (kategorie
B) s tematikou udržitelného rozvoje nebo problemati-

ky Místní Agendy 21. Slogan
by měl stručně vystihovat
danou problematiku, vtip
může být jak slovní, tak
i kreslený. Inspiraci k dané
tematice je možné vyhledat
na internetových stránkách
www.ma21.cz nebo www.
nszm.cz/ur.
Cílem kategorie C s názvem
REKORD 21 je nashromáždit co nejvíce příkladů, kde
nějakým způsobem figuruje číslo 21. Může se jednat kupříkladu o nejrůznější

symboly, označení či názvy,
v nichž má číslo 21 opodstatněný smysl a tento smysl musí
být popsán.
Soutěžní slogany, vtipy a rekordy zasílejte na adresu
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33. Na
obálku napište „Vysočina 21
– SOUTĚŽ“. Materiály zaslané do soutěže musí obsahovat
jméno, adresu a rok narození
autora. Jedinou podmínkou
účasti je trvalé bydliště v kraji Vysočina.

Uzávěrka soutěže je 30. září
2009. Účastníci soutěže budou hodnoceni za každou
kategorii zvlášť, a to podle
věkových skupin. Vybrané
vtipy a slogany zaslané do
soutěže budou sloužit k další
propagaci a potřebám projektu Vysočina 21.
■ Marta Vencovská, odbor
regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail:
vencovska.m@kr-vysocina.cz.
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Přezkoumání hospodaření obcí
a dobrovolných svazků obcí za rok 2008
Na počátku měsíce června 2009 ukončili kontroloři
krajského úřadu přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen
„DSO“) za rok 2008. Z celkového počtu 704 obcí a 75 DSO
v kraji Vysočina požádalo
o přezkoumání svého hospodaření za uplynulý rok krajský
úřad 587 obcí a 38 DSO. Ostatní obce a DSO smluvně zadaly
přezkoumání svého hospodaření profesionálním auditorům
nebo auditorským společnostem. Stejně jako v minulých
letech dávají přednost přezkoumání hospodaření krajským
úřadem obce s počtem obyvatel nižším než 800, pouze 12 %
z nich uzavírá smlouvy s auditory. Na druhé straně placených služeb auditora využívá
v kraji Vysočina téměř polovina obcí s více než 800 obyvateli a polovina DSO.
První dílčí přezkoumání hospodaření byla prováděna od
září roku 2008 jednak v obcích,
kde podle zákona musí být tato
přezkoumání povinně vykonána, a také u celé řady dalších
obcí, které požadovaly provést
dílčí přezkoumání dobrovolně
s cílem odstranit případně zjištěné chyby a nedostatky ješ-

tě do konce účetního období.
Celkem tedy ve 2. pololetí roku
2008 vykonali kontrolní pracovníci krajského úřadu první
dílčí přezkoumání hospodaření
u 324 obcí, a tedy 55 % z celkového počtu obcí, které požádaly
o přezkoumání hospodaření
krajský úřad, a také u 38 DSO.
Žádné nedostatky nebyly při
těchto dílčích přezkoumáních
zjištěny v hospodaření 44 %
obcí a 82 % DSO.
Od února do června 2009 byla
provedena druhá dílčí nebo
jednorázová přezkoumání hospodaření za rok 2008. Konkrétní chyby nebo nedostatky
v hospodaření uvedli kontroloři krajského úřadu ve zprávách o výsledku přezkoumání
u 41 % obcí, v případě DSO nebyly žádné chyby konstatovány, a to mimo jiné díky tomu,
že nedostatky zjištěné při prvních dílčích přezkoumáních
byly do konce kalendářního
roku odstraněny.
Při porovnání s výsledky přezkoumání za předchozí roky
se potvrzuje mírně pozitivní trend snižování počtu obcí,
v jejichž hospodaření jsou
zjišťovány nedostatky (za rok
2006 jich bylo 52 %, za rok
2007 45 %).

Nejvíce nedostatků je každý
rok zjišťováno v hospodaření menších obcí, což potvrzuje
i skutečnost, že v případě obcí
s více než 800 obyvateli je zjišťována nějaká chyba nebo nedostatek v hospodaření pouze
každé páté z nich.
Pokud jde o jednotlivé oblasti
zjišťovaných nedostatků, nejvíce se jich trvale vyskytuje ve
vedení účetnictví. Nejčastěji
se jedná o chyby a nedostatky
v provádění inventarizací, nezaúčtování všech účetních případů nebo nesprávné účtování
o majetku (zejména pozemků
při jejich koupi nebo prodeji,
kromě toho často neodpovídá
evidence pozemků výpisům
z katastru nemovitostí), nenávaznost evidence obecního majetku a závazků na stavy
v účetnictví, neúčtování předpisů pohledávek a závazků
k datu jejich vzniku či chybné
účtování položek rozpočtové
skladby.
Opakuje se také nedodržování některých povinností daných zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů: především o neprojednání závěrečného účtu v souladu
se zákonem stanoveným vyjádřením, nezveřejňování jeho

návrhu a o neprovádění rozpočtových opatření včetně jejich evidence a schvalování,
a tedy v podstatě nevedení ﬁnančního hospodaření podle
schváleného rozpočtu.
Velmi často je zjišťována zcela
nedostatečná činnost ﬁnančních
a kontrolních výborů zastupitelstev, které by měly podle zákona
o obcích kontrolovat hospodaření s majetkem a dodržování
právních předpisů.
Shrnutí nejčastějších nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obcí a DSO
za rok 2008 je zveřejněno na
internetových stránkách kraje Vysočina > Servis pro obce
> Metodická pomoc obcím
> Přezkoumání hospodaření
obcí a DSO nebo na stránkách
krajského úřadu > Dokumenty
odborů krajského úřadu > Odbor
kontroly. Na obou místech lze
rovněž nalézt informaci o základních povinnostech obcí
a DSO stanovených zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO.
■ Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz

Informace k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na územně
plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
Ve Zpravodaji č. 6/2009
jsme obce kraje informovali
o schválení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně
plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina (dále jen
„zásady“) č. 09/09 zastupitelstvem kraje dne 12. 5. 2009.
Důvodem přijetí nového textu
zásad bylo doplnění požadavku, aby územní plán byl zpra-

cován v souladu s metodikou
digitálního zpracování územních plánů pro kraj Vysočina
(MINIS) a byl zpracován ve
formátu GIS.
Připomínáme proto obcím
kraje, které chtějí o dotaci na
zpracování územního plánu
požádat na rok 2010, že termín pro podávání žádosti je do
30. září 2009. Za včasně podanou žádost se považuje i ta žá-

dost, jež bude do 30. září 2009
podána k poštovní přepravě.
Žádosti o dotaci se předkládají odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského
úřadu kraje Vysočina v jednom
vyhotovení na předepsaném
formuláři a včetně příloh uvedených v zásadách. Text zásad
a potřebné formuláře jsou obcím
k dispozici na odboru územního
plánování a stavebního řádu (L.

Ryšavá, kancelář C 1.08, tel. 564
602 270) a dále na webových
stránkách kraje > Krajský úřad
> Dokumenty odborů > Odbor
územního plánování a stavebního řádu > Dokumenty.
■ Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního
řádu
telefon: 564 602 270, e-mail:
rysava.l@kr-vysocina.cz
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Obchvat Bohdalova předán o měsíc dříve
Řidičům dne 27. 7. 2009 začal s měsíčním předstihem sloužit
tři kilometry dlouhý nový obchvat obce Bohdalov. Stavba trvala 22 měsíců a kraj Vysočina a Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
za ni zaplatily téměř 112 milionů korun. Nová komunikace
výrazně uleví průtahu obcí, kterou denně projede více než tři
tisíce vozidel.
Nový obchvat navazuje na stávající komunikaci II/353, která byla
v úseku Nové Veselí–Bohdalov rozšířena a opravena už v roce
2004. „Výstavba obchvatu byla vyvolána nevyhovujícími parametry průtahu obcí. Ten vykazoval četné dopravní závady zvýrazněné narůstajícím dopravním zatížením komunikace. Například šlo
o nevyhovující směrové poměry a nedostatečné šířkové uspořádání, což mohlo mít negativní vliv na bezpečnost a plynulost provozu, ale také na zhoršení životních podmínek v přilehlé zástavbě,“
uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.
Na téměř tři kilometry dlouhém obchvatu jsou tři mosty. Motoristé budou podjíždět nový třípolový deskový most ze železobetonu

v délce 31 metrů, který mimoúrovňově převádí místní komunikaci směr obec Újezd. Ve dvou místech vede komunikace po kovových přesypaných mostech v délkách 6 metrů. V průběhu stavby
musel být přeložen původní vodovod, vedení nízkého a vysokého napětí, vedení vysokotlakého a středotlakého plynu a sdělovací kabel. Komunikaci nově lemuje 192 nově vysázených stromů.
Na tři kilometry nové komunikace padlo více než 11 tisíc tun asfaltových směsí, odvodnění řeší více než pět kilometrů příkopů
a 1,5 kilometru trativodů. Během stavby se manipulovalo s více
než 124 tisíci metry krychlovými zeminy v rámci výkopových
a násypových prací.
Silnice II/353 je významnou dopravní spojnicí mezi krajským
městem Jihlava a Žďárem nad Sázavou. Význam je nejen v napojení dvou jmenovaných klíčových sídel, ale i v přímém napojení
této komunikace a přilehlých obcí na dálnici D1.
■ Jitka Svatošová, odbor sektretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Strategický plánovací dokument státu zatím ustoupil
od vymezení výběru lokalit úložišť vyhořelého jaderného paliva
Vláda ČR tento týden na svém
jednání schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR
2008.
Návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008
(dále jen „PÚR ČR 2008“)
byl zpracováván a připravován v nadstandardní a dlouhodobé
spolupráci
krajů,
ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. Do procesu pořízení návrhu PÚR ČR
2008 měla možnost se aktivně zapojit i veřejnost, a to již
od počáteční fáze jeho přípravy. Vládě se povedlo překonat celý soubor přetrvávajících
rozporů a schválit PÚR ve shodě, přitom odstranit neodůvodněné předurčování řešení
otázek, pro které budou zjišťovány další potřebné informace,
například v otázce budoucích
lokalit úložiště jaderných odpadů. V původním pracovním
návrhu totiž bylo vyjmenováno

šest lokalit pro výběr hlubinných úložišť vysokoradioaktivního odpadu a vyhořelého
paliva, mezi kterými ﬁgurovala i dvě místa z Vysočiny – Rohozná a Budišov.
Na základě připomínek i kraje
Vysočina k PÚR bylo dosaženo
již zmíněného – vláda schválila
tento strategický dokument bez
sporného seznamu. „Pro kraj
Vysočina to znamená, že ani
nadále nemusí do svých Zásad
územního rozvoje (poznámka
autora: musí vycházet z PÚR)
tyto lokality uvádět, respektive
ani dále s nimi nepočítá,“ uvedl ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.
PÚR bude aktualizován vládou
nejpozději do konce roku 2012
na základě nových poznatků. Ve stejné době dojde také
k aktualizaci krajských zásad
územního rozvoje.
Poznámka:
PÚR ČR 2008 je nástroj územ-

ního plánování, který na celostátní úrovni koordinuje
územně plánovací činnost krajů a obcí a poskytuje rámce pro
konkretizaci úkolů územního
plánování uvedených ve stavebním zákoně.
V nezbytně nutných případech
tento dokument vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky
na změny v území, které svým
významem přesahují území
jednoho kraje (tj. rozvojové
oblasti a rozvojové osy), dále
oblasti se speciﬁckými hodnotami a se speciﬁckými problémy. Rovněž vymezuje plochy
a koridory dopravní a technické infrastruktury. Ty jsou
vymezeny pouze uvedením
míst, která mají být spojena
s ohledem na jejich mezinárodní, republikového nebo nadregionální význam. Řešení
konkrétního vedení tras a výběr nejvhodnější varianty bude
probíhat na základě potřebné

detailní znalosti v podrobnější
územně plánovací činnosti za
účasti veřejnosti, v územním
řízení se bude rozhodovat na
základě posouzení vlivu záměrů na životní prostředí.
PÚR ČR 2008 ukládá krajům
a obcím řešit v územně plánovací dokumentaci například
negativní důsledky suburbanizace, fragmentace krajiny
dopravními stavbami, znovu
využívat opuštěné areály a plochy (tzv. brownﬁelds) a rovněž se týkají i problematiky
preventivní ochrany území
a obyvatelstva před povodněmi, která je v těchto dnech aktuální.
Více informací vám poskytne:
■ Jan Strejček, odbor územního plánování a stavebního
řádu,
telefon: 564 602 197, e-mail:
strejcek.j@kr-vysocina.cz
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 4/2009 konaného dne 16. 6. 2009
Usnesení 0238/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0239/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Jana Karase
a JUDr. Drahoslava Oulehlu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2009.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0240/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0241/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: Ředitel krajského úřadu, termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0242/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o předložených žádostech dle materiálu ZK-04-2009-04, př. 1, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 154 800 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná
rezerva o částku 154 800 Kč, na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního
nemovitého majetku v roce 2009, rozhoduje poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši
1 154 712 Kč na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 dle materiálu
ZK-04-2009-04, př. 2, zamítá žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 dle materiálu ZK-04-2009-04, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor, termín: 31. 12.
2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0243/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o uvolnění zastupitele kraje Jana Slámečky pro výkon funkce předsedy Bezpečnostní komise
Rady kraje Vysočina s účinností od 1. 7. 2009.
odpovědnost: OSH, termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 14, zdržel se 1.
Usnesení 0244/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období
1. 12. 2008–31. 5. 2009 dle materiálu ZK-04-2009-06, př. 1.
odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (oddělení řízení lidských zdrojů), termín: 16. 6.
2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0245/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro
předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12.
2008–31. 5. 2009 dle materiálu ZK-04-2009-07, př. 1, a odměny pro předsedy,
místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2008–31. 5. 2009 dle
materiálu ZK-04-2009-07, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (oddělení řízení lidských zdrojů), termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0246/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje udělení medailí
dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-04-2009-08, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0247/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí stanovení
termínů jednání na II. pololetí 2009.
odpovědnost: OSH, termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0248/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle mate-

riálu ZK-04-2009-10, př. 1, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení
kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3113 Základní školy) o částku 101 tis. Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, (§ 6409–Ostatní činnosti
jinde nezařazené), položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 101 tis. Kč
za účelem poskytnutí dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-04-2009-10, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
31. 7.2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0249/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ vyhlášení druhého ročníku celostátní soutěže s názvem Bezpečná nemocnice. Do této soutěže
se mohou přihlásit lůžková zdravotnická zařízení, která mají sídlo na území ČR.
Vítězný projekt bude oceněn Cenou hejtmana kraje Vysočina ■ udělení putovní ceny hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice tomu lůžkovému zdravotnickému zařízení, jehož projekt se na základě vyhodnocení odborné komise
umístí na prvním místě celostátní soutěže ■ udělení replik ceny hejtmana kraje
Vysočina Bezpečná nemocnice prvním třem lůžkovým zdravotnickým zařízením, která se na umístí na 1.–3. místě celostátní soutěže, bere na vědomí kritéria
pro hodnocení projektů přihlášených lůžkových zdravotnických zařízení uvedená v materiálu ZK-04-2009-11, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0250/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením kraje Vysočina za rok 2008 bez výhrad, schvaluje Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2008 dle materiálu ZK-04-2009-12, př. 1,
a návrh na rozdělení disponibilního zůstatku ZBÚ, jak je uveden v kapitole 1. materiálu ZK-04-2009-12, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0251/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2010 až 2012 dle materiálu ZK-04-2009-13,
př. 1, bere na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 2010 až 2012 dle materiálu ZK-04-2009-13, př. 2, a přehled
předpokládaných příjmů a výdajů na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2009-13, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 8, zdrželo se 5.
Usnesení 0252/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
pozemky dle materiálu ZK-04-2009-14, př. 1, z vlastnictví města Velká Bíteš do
vlastnictví kraje Vysočina ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-200914, př. 2, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš, schvaluje
dodatek č. 336 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2009-14, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0253/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 367 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 360 m 2,
v k. ú. a obci Okarec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Okarec,
schvaluje dodatek č. 338 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2009-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. červenec 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0254/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. 751/50 o výměře 28 m 2, par. č. 751/51 o výměře 332 m 2, par. č.
751/52 o výměře 466 m 2, par. č. 751/53 o výměře 38 m 2, par. č. 751/54 o výměře 299 m 2, par. č. 751/55 o výměře 96 m 2 a par. č. 751/56 o výměře 30 m 2, oddělené geometrickým plánem č. 454-20080024/2008 z pozemku par. č. 751/13
a pozemek par. č. 715/9 o výměře 90 m 2, oddělený geometrickým plánem č.
454-20080024/2008 z pozemku par. č. 715/3 všechny ostatní plocha, ostatní
komunikace, všechny v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod, z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek č. 339 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2009-16, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. červenec 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0255/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 542/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 454 m 2,
oddělený geometrickým plánem č. 310-463/2008 z pozemku par. č. 542/1 v k. ú.
Poděbaby a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek č. 340 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-200917, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. červenec 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0256/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1386/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 308 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 254-265/2008 z pozemku par. č. 1386/1 v k. ú. a obci Brzkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Brzkov, schvaluje dodatek
č. 341 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2009-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0257/04/2009/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: září 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0258/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 257/4 ostatní plocha, silnice, o výměře 28 m2 v k. ú. Bílek a obci
Chotěboř oddělený geometrickým plánem č. 193-6/2009 z pozemku par. č. 257/1
v k. ú. Bílek a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města
Chotěboř, schvaluje dodatek č. 343 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2009-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0259/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky par. č. 1660/6 ostatní plocha o výměře 427 m 2, par. č. 1660/7 ostatní plocha o výměře 566 m 2, par. č. 1660/11 o ostatní plocha výměře 63 m 2 a par.
č. 1660/14 ostatní plocha o výměře 185 m 2 oddělené dle GPL č. 1293-389/2008
z pozemku par. č. 1660/1, všechny v k. ú. a obci Přibyslav, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav ■ nabýt darem pozemek par. č. 1660/15
ostatní plocha o výměře 17 m 2 oddělený dle GPL č. 1293-389/2008 z pozemku
par. č. 92, pozemek par. č. 1660/9 ostatní plocha o výměře 4 m 2 oddělený dle GPL
č. 1293-389/2008 z pozemku par. 1984 a pozemek par. č. 1660/12 ostatní plocha o výměře 11 m 2 oddělený dle GPL č. 1293-389/2008 z pozemku par. 1660/5,
všechny v k. ú. a obci Přibyslav, z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 345 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0260/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ darovat pozemky par. č. 821/1 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m 2, par. č. 821/2 – ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 511 m 2, par. č. 821/4 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 38 m 2, par. č. 821/5 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 621 m 2, par. č. 821/6
– ost. plocha, jiná plocha, o výměře 426 m 2, par. č. 821/8 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 42 m 2, par. č. 821/12 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 17 m 2, par.
č. 821/14 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 10 m 2, par. č. 821/15 – ost. plocha,
jiná plocha, o výměře 522 m 2, par. č. 821/16 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře
444 m 2, oddělené GP č. 283-7/2008 z pozemků par. č. 788 – ost. plocha, silnice,
par. č. 816 – ost. plocha, silnice, a par. č. 799/1 – ost. plocha, silnice, v k. ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedlice ■ nabýt darem pozemek par. č. 821/9 – ost. plocha, silnice, o výměře 925 m 2
v k. ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice, z vlastnictví obce Sedlice do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 346 Zřizovací listiny Krajské správy a
údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2009-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0261/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky par. č. 967/3 o výměře 81 m 2, par. č. 967/4 o výměře 6 m 2, par. č. 967/5
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o výměře 44 m 2, par. č. 967/6 o výměře 5 m 2, par. č. 967/7 o výměře 32 m 2, par. č.
967/8 o výměře 39 m 2, par. č. 967/10 o výměře 2 m 2, všechny oddělené GP č. 1194369/2008 z pozemku par. č. 967/2 a dále pozemky par. č. 967/11 o výměře 4 m 2,
par. č. 967/12 o výměře 161 m 2, par. č. 967/13 o výměře 3 m 2, par. č. 967/14 o výměře 1 m 2, par. č. 967/15 o výměře 25 m 2, par. č. 967/16 o výměře 257 m 2, par. č.
967/17 o výměře 415 m 2 a par. č. 967/18 o výměře 88 m 2, oddělené dle GP č. 1194369/2008 z pozemku par. č. 967/1, v k. ú. a obci Častohostice, z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví obce Častohostice, ■ nabýt darem pozemek par. č. 959/8
– ost. plocha, silnice, o výměře 17 m 2 oddělený z pozemku par. č. 959/1 a dále
pozemky par. č. 969/3 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 37 m 2 a par č.
969/4 – ost. plocha, silnice, o výměře 65 m 2, oba oddělené dle GP 119-4369/2008
z pozemku par. č. 969 v k. ú. a obci Častohostice z vlastnictví obce Častohositce
do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 347 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2009-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0262/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 533/2, ostatní plocha, silnice, o výměře 290 m 2 v k. ú. a obci Líšná nově oddělený geometrickým plánem č. 102-23/2009 ze dne 14. 3. 2009 z pozemku par. č. 533 v k. ú. a obci Líšná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví
obce Líšná.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0263/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usnesení 0328/05/2008/ZK, ■ převést darem: – pozemek par. č. 745/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 622 m 2 – oddělený geometrickým plánem
č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 745/2, – pozemek par. č. 745/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 598 m 2 – oddělený geometrickým plánem
č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 745/2, – pozemek par. č. 745/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 155 m 2 – oddělený geometrickým plánem
č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 745/2, – pozemek par. č. 772/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m 2 – oddělený geometrickým plánem
č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1, – pozemek par. č. 772/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 610 m 2 – oddělený geometrickým plánem
č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1, – pozemek par. č. 772/5 ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 240 m 2 – oddělený geometrickým plánem č. 1943909/2007 z pozemku par. č. 772/1, – díl c o výměře 25 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1 a sloučeného do pozemku
par. č. 38, všechny v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Římov ■ nabýt darem díl a o výměře 552 m 2 oddělený
geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 38 a sloučeného do
pozemku par. č. 772/1 v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov z vlastnictví obce
Římov do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 258 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2009-26, př. 1 ■ dodatek č. 259 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2009-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0264/04/2009/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. září 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0265/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0078/02/2009/ZK tak, že text usnesení 0078/02/2009/ZK se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2229/4
o výměře 3 662 m 2 vzniklý dle GP 1040-1019/2008 z pozemku par. č. 2229/1, par.
č. 346/164 o výměře 744 m 2, par. č. 2185/1 o výměře 18 060 m 2, par. č. 2663/60
o výměře 1 327 m 2 vzniklý z pozemku par. č. 2663/27, par. č. 2347/5 o výměře
143 m 2, par. č. 2557/2 o výměře 195 m 2, id. 4/5 pozemku par. č. 1020/2 o výměře 103 m 2, par. č. 1020/3 o výměře 85 m 2, par. č. 1020/4 o výměře 109 m 2, par.
č. 1020/5 o výměře 912 m 2, par. č. 1020/6 o výměře 18 m 2 a par. č. 1323/4 o výměře 125 m 2, vše v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Ředitelství silnic
a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek: – obdarovaný přebírá případné ekologické závazky s předávanými nemovitostmi spojené a bere
na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a tím, že nebude od dárce požadovat jejich úhradu, – převedené pozemky nebudou užívány komerčně, budou
sloužit veřejně prospěšným účelům pro silnice II/345, II/130, III/3456, III/0387
a III/33834, – v případě, že obdarovaný převede darované pozemky ve lhůtě
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kratší 10 let od jejich nabytí do vlastnictví třetích osob, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce (ŘSD ČR) do státního rozpočtu částku ve výši 100 % z ceny
majetku zjištěné v době převodu, schvaluje dodatek č. 307 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK02-2009-14, př. 1.“
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0266/04/2009/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 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0267/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem díl
b pozemku par. č. 2250/1 o výměře 8 m2 a díl c pozemku par. č. 5949 o výměře
25 m2, sloučených podle geometrického plánu č. 5200-7/2009 do nově vzniklého pozemku par. č. 2250/3 – ost. plocha, ost. komunikace, v k. ú. a obci Jihlava
z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje
dodatek č. 6 Zřizovací listiny Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje
Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2009-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0268/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
dle materiálu ZK-04-2009-31, př. 1, z vlastnictví České republiky a příslušnosti
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0269/04/2009/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. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0270/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
způsobem a v rozsahu dle materiálu ZK-04-2009-33, př. 1, od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0271/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt koupí pozemky pro akci II/388 Bobrová - Zvole v rozsahu dle materiálu ZK-042009-34, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina od vlastníků nemovitostí vedených
v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za dohodnutou kupní cenu
50 Kč/ m 2 ■ nabýt bezúplatně pozemky pro akci II/388 Bobrová–Zvole v rozsahu dle materiálu ZK-04-2009-34, př. 2, z vlastnictví obce Zvole, městyse Bobrová a České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0272/04/2009/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. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0273/04/2009/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. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0274/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0225/04/2008/ZK tak, že v materiálu ZK-04-2008-21, př. 1, se část týkající se
k. ú. Pocoucov pod pořadovými čísly 1 až 17 ruší a nahrazuje se textem dle materiálu ZK-04-2009-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0275/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souvislosti
s přípravou stavby I/19 Kámen obchvat ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR:
■ uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a krajem Vysočina, podle které Ředitelství silnic a dálnic ČR převede a kraj Vysočina převezme do svého vlastnictví po dokončení stavby I/19 Kámen obchvat úsek
stávající silnice I/19 od křižovatky se silnicí III/01922 po křižovatku se silnicí III/
01923 ■ nepřevzít stávající silnici I/19 a nově plánovanou komunikaci v úseku od
stávající křižovatky silnic I/19 a III/01922 po novou křižovatku silnic I/19 a II/128.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0276/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek
st. par. č. 258/13 – zast. plocha a nádvoří o výměře 368 m 2 oddělený GP 3992009020/2009 z pozemku st. par. č. 258/10, pozemky dle citovaného GP nově
označené jako par. č. 927/173 – travní plocha o výměře 796 m 2 a par. č. 927/174
– ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 583 m 2, pozemek st. par. č. 259/4 – zast. plocha a nádvoří o výměře 312 m 2, dále budovu bez č. p./č. e. – zem. stavba stojící na
pozemku dle GP st. par. č. 258/13 a budovu bez č. p./č. e. – administrativní stavba
stojící na pozemku st. par. č. 259/4, vše v k. ú. a obci Herálec, z vlastnictví Zemědělského obchodního družstva v Herálci, Herálec 134, IČ 00122335, do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 121 770 Kč, schvaluje
dodatek č. 344 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2009-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0277/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o
budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina
na převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 dle materiálu ZK-04-2009-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0278/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci městu Velké Meziříčí ve výši 1,5 mil. Kč na stavební úpravy budovy Poštovní ulice 1663/3 ve Velkém Meziříčí dle materiálu ZK-04-2009-40, př. 1upr1,
schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající
ve zvýšení § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o částku 1,5 mi. Kč
při současném snížení přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy
ve školství o částku 1,5 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0279/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí zahájení realizace staveb Dětské centrum Jihlava
– přístavba rehabilitačního pavilonu, ZZS kraje Vysočina – výjezdové stanoviště
Přibyslav, ZZS kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Velká Bíteš, ZZS kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Jemnice a Dětský domov Jemnice – rekonstrukce
chodníků, schodiště a hřiště v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve
zvýšení položek: – Investice ze zdravotnictví ( příloha M4) o částku 31 mil. Kč,
– Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství (příloha M1) o částku 2,5 mil. Kč, při současném snížení položek: – Investice v sociálních věcech
(příloha M4) o částku 16,5 mil. Kč, – Investice ve školství (příloha M5) o částku
5 mil. Kč, – Investice v kultuře (příloha M6) o částku 4 mil. Kč, – Činnost regionální správy (§ 6172) o částku 8 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový,odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0280/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Jihlava jako budoucím prodávajícím a krajem Vysočina jako budoucím kupujícím na pozemky par.
č. 399/10 – orná půda o výměře 20 405 m 2 a par. č. 214/22 – orná půda o výměře
19 987 m 2 v k. ú. Hruškové Dvory za dohodnutou kupní cenu ve výši 18 176 400
Kč dle materiálu ZK-04-2009-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0281/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450,
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dotaci ve výši 82 029 tis. Kč s určením na pokrytí zvýšených nákladů na zimní
údržbu a škod včetně řešení rozpadu krytu vozovek po zimě v roce 2009, schvaluje ■ převod finančních prostředků ve výši 82 029 tis. Kč z Fondu strategických
rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009 do kapitoly Doprava, na § 2212 – Silnice
a položku 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
v souvislosti s posílením příspěvku na provoz u Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, k pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu a škod včetně řešení rozpadu krytu vozovek po zimě v roce 2009 dle materiálu ZK-04-2009-43 ■ zvýšení Příspěvku na provoz na rok 2009 u Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o 82 029 tis. Kč na pokrytí
zvýšených nákladů na zimní údržbu a škod včetně řešení rozpadu krytu vozovek
po zimě v roce 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel KSÚS Vysočiny, termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0287/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje zajistit
jednání o vypořádání majetkových vztahů se Statutárním městem Jihlava k budově bývalé urologie staré nemocnice s ohledem na to, že nebude zahájena výstavba Vědeckotechnologického parku Jihlava v objektu bez č .p./č. e. v Jihlavě,
na pozemku p. č. 3010, bere na vědomí postup prací při přípravě projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2.
odpovědnost: ORR, OM, termín: 30. 9.2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0282/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení 0124/02/
2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 tak, že materiál ZK-02-2007-38, př. 3, bude zúžen
o projekt II/360 Třebíč–Velké Meziříčí, zbývající úseky a zároveň rozšířen o projekty II/360 Oslavice–Oslavička a II/360 Pocoucov dle přílohy ZK-04-2009-44,
př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0289/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1.1/1/0023 o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/
1.1.01/01.0023 dle materiálu ZK-04-2009-50, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 17. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0283/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přípravu
projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2009–2013
dle materiálů ZK-04-2009-45, př. 1upr1, ZK-04-2009-45, př. 2 a ZK-04-200945, př. 3, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
na přípravu a realizaci jednotlivých projektů dle materiálu ZK-04-2009-45, př.
1upr1, na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu, se zavazuje, že v případě nedostatku
zdrojů ve Fondu strategických rezerv bude předfinancování projektů dle materiálu ZK-04-2009-45, př. 1upr1, zajištěno prostřednictvím úvěru.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor
ekonomický, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0284/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení č. 0487/
07/2008/ZK, které zní: Zastupitelstvo kraje stanoví rozsah základní dopravní
obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2009: – ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 256 200 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve
výši 23 230 tis. Kč, – ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 284 699
tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do
4,6 mil. počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 7 000 tis. Kč, tak, že text se
ruší a nahrazuje novým, který zní: Zastupitelstvo kraje stanoví rozsah základní
dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2009: – ve veřejné linkové
osobní dopravě maximálně do 256 922 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km. Žákovské
jízdné ve výši 23 230 tis. Kč, – ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do
262 175 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých vlkm. Žákovské jízdné ve výši 7 000 tis. Kč,
schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy o částku 722 tis. Kč a ve zvýšení
§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy o částku 722 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0285/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dohodu
s ČD, a. s., o výši dotační jednice na jeden vlakokilometr při zajišťování závazku
veřejné služby v drážní osobní dopravě ČD, a. s., v roce 2010 dle materiálu ZK04-2009-72, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0286/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o půjčce dle materiálu ZK-04-2009-47, př. 1, schvaluje převod finančních prostředků ve výši 3 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na
rok 2009, kapitoly Regionální rozvoj, § 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje, za účelem poskytnutí půjčky v částce 3 300 000 Kč s určením pro Energetickou
agenturu Vysočiny na předfinancování projektu ENERGY FUTURE – Přechod
k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko-českém příhraničí .
odpovědnost: OM, ORR, termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0288/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje pokračovat
v jednáních o postoupení pohledávky ve výši 4 720 000 Kč za společností M254,
s. r. o. – v likvidaci, IČ 25558854, se sídlem Březník 254, 675 74 Březník, a to
za minimálně 2 360 000 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0290/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05
ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Hluboké, okr. Třebíč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 20. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0291/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními
třídami Nové Město na Moravě ve výši 900 100 Kč na 2.–4. čtvrtletí 2009 a přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Jihlava ve výši 1 293 100 Kč na rok
2009 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů
na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0292/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o nákladech na stavební úpravy související se zavedením oboru Energetika na
Střední průmyslové škole Třebíč dle materiálu ZK-04-2009-57, souhlasí s použitím části prostředků kraje určených na zavedení oboru Energetika na úhradu
nákladů na stavební úpravy pavilonu Energetiky ve Střední průmyslové škole
Třebíč v plné výši a na úhradu nákladů na související stavební projekt v plné výši,
mění část usnesení zastupitelstva kraje č. 0055/01/2009/ZK takto – část usnesení: schvaluje poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci první
etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině maximálně ve výši 10 mil. Kč,
avšak pouze do výše 50 % skutečných nákladů první etapy projektu a za podmínky, že se ČEZ, a. s., rovněž zapojí do realizace a financování první etapy projektu
Vzdělávání energetiků na Vysočině – nově zní: schvaluje poskytnutí prostředků
z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině maximálně ve výši 10 mil. Kč, avšak pouze do výše 50 % skutečných nákladů první etapy projektu a za podmínky, že se ČEZ, a. s., rovněž
zapojí do realizace a financování první etapy projektu Vzdělávání energetiků na
Vysočině, do skutečných nákladů první etapy projektu nebude zahrnuto navýšení nákladů na stavební úpravy v pavilonu Energetika ve Střední průmyslové škole
Třebíč a navýšení nákladů na příslušný stavební projekt nad částku rozpočtovanou v projektové dokumentaci, pokud nebude s ČEZ, a. s., dohodnuto jinak.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový, termín:
30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0293/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
označených v materiálu ZK-04-2009-58, př. 1, kódy 3A, 3B.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 6. 2009 odeslat příslušnému správnímu
orgánu
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0294/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
městu Telč, IČ 00286745, věcný dar movitého majetku vyňatého ze svěřeného
majetku Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč dle darovací
smlouvy dle materiálu ZK-04-2009-59, př. 3upr1, schvaluje dodatek č. 13 ke zřizovací listině Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2009-59, př. 4upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Otokara Bře-
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ziny a Střední odborné školy Telč, termín: do 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0295/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Školní vybavení pro
žáky 1. ročníku základního vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizuje kraj, v celkové výši 16 tis. Kč dle materiálu ZK04-2009-53, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy,
které zřizují obce, v celkové výši 3 933 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2009-53, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0296/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, v celkové výši 7 000 tis.
Kč dle materiálu ZK-04-2009-54, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, v celkové výši 15 012 tis. Kč
dle materiálu ZK-04-2009-54, př. 2, a soukromým školám a školským zařízením
v celkové výši 615 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2009-54, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0297/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ záměr převést
po dohodě s příslušnými městy nejpozději ke dni 30. 6. 2010 vzdělávací činnost
základních uměleckých škol zřizovaných krajem dle materiálu ZK-04-2009-55,
př. 1, z kraje na města za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina č. 08/2009 na podporu převodu vzdělávacích činností základních
uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích ■ záměr převést po dohodě s příslušnými městy
nejpozději ke dni 30. 6. 2010 školskou službu domů dětí a mládeže zřizovaných
krajem dle materiálu ZK-04-2009-55, př. 1, z kraje na města za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina č. 08/2009 na podporu převodu
vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek
volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže
v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích, bere na vědomí orientační harmonogram postupu dle materiálu ZK-04-2009-55, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0298/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových neinvestičních prostředků v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2009-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
červen 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2009-70.doc
Usnesení 0299/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ realizaci projektu Vzdělávání v eGovermentu kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2009-60,
př. 1 ■ převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max.
2 894 000 Kč na zvláštní účet kraje Vzdělávání v eGovermentu kraje Vysočina
s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OI, OE, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0300/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci v úhrnné výši 5 484 252 Kč na realizaci Standardu ICT vybavení organizací
zřizovaných krajem Vysočina s adresným určením dle materiálu ZK-04-200961, př. 3, schvaluje v rámci kapitoly Informatika a § 3636 – Územní rozvoj rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) v úhrnné výši 3 789,60 tis.
Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
(ÚZ 00166) v úhrnné výši 1 694,7 tis. Kč dle rozpisu dle materiálu ZK-04-200961, př. 3, s určením na realizaci Standardu ICT vybavení při současném snížení
položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 5 484,3 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací dle materiálu ZK-04-2009-61, př. 3, termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0301/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ odvolaní
Zdeňky Markové z Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob
Agentura pro evropské projekty & management, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management ■ jmenování Zdeňka Ryšavého do
Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management za kraj Vysočina, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob
Agentura pro evropské projekty & management ■ návrh Valnému shromáždění
zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management: – odvolat člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob
Agentura pro evropské projekty & management Zdeňku Markovou, – zvolit za
člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management za kraj Vysočina Zdeňka Ryšavého, – odvolat
z kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské
projekty & management Josefa Vašíčka a Jaroslava Huňáčka, – zvolit za člena
kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské
projekty & management za kraj Vysočina Drahoslava Oulehlu.
odpovědnost: OI, termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 3, zdrželi se 2.
Usnesení 0302/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o půjčce obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s., ve výši 300 000
Kč dle materiálu ZK-04-2009-63, př. 3, schvaluje převod finančních prostředků
ve výši 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009,
kapitoly Životní prostředí, § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť za účelem poskytnutí půjčky ve výši 300 000 Kč s určením pro obecně prospěšnou společnost
Stanice Pavlov, o. p. s., na přípravu projektu do Operačního programu životní
prostředí, vyjadřuje podporu panu Jaroslavu Doležalovi, členovi Zastupitelstva
kraje Vysočina, ve výkonu funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
odpovědnost: OŽP, termín: do 31. 12.2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0303/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ Informaci o probíhajícím řízení před Nejvyšším správním soudem o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy ■ Návrh dalšího postupu odpůrce spočívající
ve snaze dosáhnout zamítnutí návrhu na zrušení části opatření obecné povahy.
odpovědnost: OSŘKŽÚ, termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0304/04/2009/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-04-2009-64, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0305/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu
129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II a zařazených
do kategorie 1, případně do kategorie 2, ve výši min. 15 % nákladů staveb dle materiálu ZK-04-2009-65, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0306/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2009-66,
př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0307/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ převod finančních prostředků v celkové hodnotě max. 26 500 tis. Kč z Fondu strategických
rezerv na přípravu a realizaci projektů: projekt „Mediální kampaň turistického
regionu Vysočina“ ve výši max. 10 000 tis. Kč, projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ ve výši max. 6 900 tis. Kč, projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ ve výši max. 9 600 tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů.
Finance budou uvolňovány v průběhu let 2009–2012 postupně dle aktuální potřeby každého projektu ■ převod finančních prostředků ve výši 12 800 tis. Kč z
Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Regionální
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rozvoj, § 2143 – Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky v částce 12 800 tis.
Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na financování
projektů s názvem: projekt „Vybudování sítě hipotras“ v částce 2 800 tis. Kč
a projekt „Marketing turistické nabídky“ v částce 10 000 tis. Kč, bere na vědomí znění obsahu projektů „Vybudování sítě hipotras“ a „Marketing turistické
nabídky“ předkládaných Vysočina Tourism, příspěvková organizace, v Regionálním operačním programu NUTS 2 Jihovýchod, oblastí podpory 2.1 Rozvoj
infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu dle
materiálů ZK-04-2009-68, př. 3, a ZK-04-2009-68, př. 4, rozhoduje ■ uzavřít
Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu „Vybudování sítě hipotras“ dle
materiálu ZK-04-2009-68, př. 7 ■ uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu „Marketing turistické nabídky“ dle materiálu ZK-04-2009-68,
př. 8.
odpovědnost: ORR, OKPP, OE, termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0308/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvková organizace, IČ 28263693, se sídlem Žižkova 16, 586 01 Jihlava, dle materiálu ZK-04-2009-69, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0309/04/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Statut účelového fondu Vysočiny dle materiálu ZK-04-2009-67, př. 1, ■ vzorovou smlouvu
o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-04-2009-67, př. 2.
odpovědnost: LV ZKV, termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0310/04/2009/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: OSH, termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
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Kraj rozjíždí šestý ročník
projektu První pomoc do škol
Během pěti let prošlo v kraji Vysočina praktickým školením
první pomoci více než 30 tisíc žáků a studentů. Projekt „První
pomoc do škol“ začal být znám i mimo náš kraj.
Výuka na základních školách bude v novém školním roce probíhat v lednu až červnu 2010 v rozsahu 10 vyučovacích hodin
a přednášky povedou kvaliﬁkovaní lektoři spolků Českého červeného kříže, zdravotnické záchranné služby a další odborníci.
„Největší prostor budeme po zkušenostech z minulých let věnovat srdečně plicnímu oživování, první pomoci při zlomeninách,
poranění hlavy a páteře nebo krvácení. Ve spolupráci s kolegy
složek integrovaného záchranného systému dojde i na přiblížení
konkrétní práce záchranářů vč. postupů při hromadném neštěstí
- např. při povodních nebo hromadných neštěstích,“ upřesnil Tomáš Halačka z krajského odboru zdravotnictví.
Středoškolští studenti ve věku 17 let absolvují tříhodinovou výuku vedenou profesionálními zdravotníky od září do prosince
2009. V jejich případě je cvičení zaměřeno na komunikaci s dispečinky tísňových linek, laickou pomoc u akutních stavů a nácvik
život zachraňujících úkonů.
Kraji Vysočina se systematicky daří v praxi uskutečnit základní
myšlenku projektu: „Znalost zdravotnické první pomoci se musí
stát standardní a přirozenou součástí vzdělání všech mladých
lidí“. V posledních pěti letech kraj Vysočina na prevenci formou
výuky první pomoci uvolnil více než sedm milionů korun.
■ Jitka Svatošová, odbor sektretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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