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Datové schránky – důležité upozornění!
Řada z vás jistě v poslední době intenzivně diskutuje
o problematice datových schránek. Od 1. července 2009 platí zákon č. 300/2008 Sb. (ve
znění zákona č. 190/2009 Sb.),
který stanovuje orgánům veřejné moci povinnost zřídit
datovou schránku. Zákon dále
upravuje její aktivaci, jež musí
nastat nejpozději do 31. října 2009. Nebude-li provedena

aktivně, bude 1. listopadu 2009
datová schránka všem v zákoně
uvedeným subjektům aktivována automaticky. Od 1. listopadu 2009 tedy zahájíte běžný
provoz datových schránek!
V případě dotazů na provoz
datových schránek či v případě
problému v komunikaci s krajem Vysočina prostřednictvím
aktivované datové schránky je
možné se obrátit na Kontakt-

ní centrum kraje Vysočina
na bezplatném telefonním čísle 800 809 809 nebo e-mailové
adrese egon@kr-vysocina.cz
(více informací naleznete
na www.kr-vysocina.cz/kc).
■ Kontaktní centrum kraje
Vysočina
telefon: 800 809 809, e-mail:
egon@kr-vysocina.cz

Přezkoumání hospodaření obcí a správní delikty
podle zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů

Od září 2009 vykonávají kontroloři krajského úřadu dílčí
přezkoumání hospodaření obcí
a dobrovolných svazků obcí
(dále jen „DSO“) za rok 2009.
Při něm je kromě jiného ověřováno, zda jsou dodržovány povinnosti stanovené zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně těch ustanovení,
která byla novelizována zákonem č. 477/2008 Sb., s účinností od 1. 4. 2009.
Zásadní změnou proti předchozím rokům je, že pokud
bude při dílčím přezkoumání
hospodaření zjištěno nesplnění povinností taxativně vymezených v § 22a novely zákona,
dopouští se obec nebo DSO
správního deliktu, za který se
ukládá pokuta až do výše 1 mil.
Kč. Správním deliktem však
nebude toto porušení vybraných povinností, pokud k němu došlo v průběhu 1. čtvrtletí
roku 2009. Pokud tedy bude
v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření uveden nedostatek znamenající, že se obec
dopustila správního deliktu v období od 1. 4. 2009, zahájí odbor kontroly krajského
úřadu v přenesené působnosti
správní řízení. Jeho výsledkem

bude rozhodnutí o uložení pokuty, proti němuž bude možné se odvolat k Ministerstvu
ﬁnancí. Součástí rozhodnutí
krajského úřadu bude také uložení povinnosti nahradit náklady řízení paušální částkou
1 000 Kč ve smyslu vyhlášky
č. 520/2005 Sb.
Za účelem seznámení obcí
v kraji Vysočina s problematikou správních deliktů (ve
smyslu zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů) probíhají od října tohoto
roku metodické porady se zástupci obcí podle jejich zájmu
přímo ve správních obvodech
obcí s rozšířenou působností.
Pracovníci odboru kontroly
krajského úřadu na těchto pracovních setkáních informují o nejčastějších nedostatcích
zjišťovaných při přezkoumání hospodaření obcí a DSO
v kraji Vysočina a podávají
podrobný výklad jednotlivých
správních deliktů.
Na základě poznatků z minulých přezkoumání hospodaření je přitom věnována
největší pozornost následujícím zákonným povinnostem,
jejichž nedodržení znamená
od 1. 4. 2009 správní delikt
a riziko uložení pokuty:

není zpracován rozpočtový
výhled
nejsou stanovena pravidla
rozpočtového provizoria
nejsou prováděny změny rozpočtu rozpočtovými
opatřeními
není prováděna kontrola
vlastního hospodaření ve
smyslu zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě
není zveřejněn návrh rozpočtu nebo závěrečného účtu nejméně po dobu
15 kalendářních dní přede dnem jeho projednání
v zastupitelstvu, a to jak
na klasické úřední desce,
tak i v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Přehled správních deliktů obcí
a DSO je k dispozici na internetových stránkách kraje Vysočina v sekci Servis pro obce
> Metodická pomoc obcím
> Přezkoumání hospodaření
obcí a DSO nebo v sekci Krajský
úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor kontroly.
■ Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz
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Představení nové zimní údržbové techniky Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny
Krajští cestáři mají od 1. října nové sypací vozy. Je jich 28
a do terénu budou nasazeny poprvé v letošní zimě. Během pěti
měsíců běžného zimního období najede jedno údržbové vozidlo v průměru 8 000 km.
„Krajská správa a údržba silnic Vysočiny pořídila univerzální nosiče výměnných
nástaveb IVECO TRAKKER
ve variantě dvounápravového
podvozku s označením AD

190 a ve variantě třínápravového podvozku s označením
AD 260. Součástí příslušenství jsou sypací nástavby
– chemická sypací nástavba
Epoke Sirius a inertní sypací
nástavba Syko. Objemy sypacích nástaveb jsou 5 m 3 nebo
8 m 3,“ uvedl ředitel KSUSV
Jan Míka.
Nové zimní údržbové vozy
budou nasazeny v počtu čtyř
kusů na provoz Jihlava, po

šesti kusech na provoz Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár
nad Sázavou a Třebíč. Regulérnost a transparentnost veřejné zakázky na nové sypací
vozy potvrdil svým rozhodnutím také Úřad pro kontrolu veřejné soutěže. „Nákup nových
sypacích vozů za 153 milionů korun představuje zásadní
modernizaci vozového parku
zimní údržby. Slibujeme si od
něj především efektivní, rych-

lejší a také bezpečnější údržbu
krajských komunikací během
zimního období,“ uvedl náměstek hejtmana Libor Joukl.
Nejstaršími sypacími vozy
Krajské správy a údržby silnic
Vysočina jsou tři Škody MTSP
25, které slouží již 37 let.
■ Jitka Svatošová, tisková
mluvčí
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina vyhlašuje soutěž S Vysočinou do Evropy

Jsi-li student nebo učeň ve střední škole se sídlem v kraji Vysočina, zajímáš se o dění v našem
kraji, ovládáš základy angličtiny a umíš pracovat s internetem,
pak právě pro tebe je určena soutěž S Vysočinou do Evropy.

V čem se soutěží?
Ve znalostech o kraji Vysočina.
Jak se bude soutěžit?
Pět kol otázek na internetu (www.ourregion.cz) v říjnu 2009 až únoru 2010 a pak
finálová část v březnu 2010
v prostorách kraje Vysočina
v Jihlavě.
Jaké jsou ceny?
Pro trojici nejúspěšnějších

účastníků budou připraveny
dvoutýdenní jazykové pobyty
ve Velké Británii a zbývajících 27 finalistů obdrží hodnotné věcné ceny.
Jak se přihlásit?
Oprávnění účastníci se mohou
přihlásit do soutěže od 1. října 2009 14.00 hodin do 29. října 2009 do 14.00 hodin na
webových stránkách soutěže

www.ourregion.cz.
Propozice?
Propozice soutěže jsou uveřejněny od 1. října 2009 14.00
hodin na webových stránkách
soutěže www.ourregion.cz.
■ Kamil Ubr, odbor školství,
mládeže a sportu
telefon: 564 602 946, e-mail:
ubr.k@kr-vysocina.cz

Kraj realizuje veřejnou zakázka na výběr nejvhodnějšího dodavatele
elektrické energie pro sebe a zřizované příspěvkové organizace
Rada kraje Vysočina se rozhodla realizovat veřejnou zakázku postupem centrálního zadavatele pro krajský úřad a zřizované organizace v oblasti školství, kultury, sociálních věcí
a silničního hospodářství. Krajské nemocnice realizovaly tento typ veřejné zakázky samostatně. Celkem se do společného
postupu zapojilo 116 organizací. Za účelem zajištění centralizovaného zadávání veřejné zakázky bylo nezbytné uzavřít
smlouvu o společném postupu zadavatelů, jejímž předmětem
je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele (kraje) a pověřujících zadavatelů (zřizované příspěvkové organizace) ke třetím osobám a k sobě navzájem. Smlouva
byla podepsána ke dni 24. 6. 2009.
K realizaci takto náročného zadávacího řízení veřejné zakázky vybrala koordinátora, který v období od 10. 6. 2009 do
21. 7. 2009 provedl sběr a vyhodnocení současného odběru
elektrické energie na 372 odběrných místech.

Na základě analýzy získaných dat současného odběru elektřiny byla koordinátorem veřejné zakázky zpracována a radou kraje schválena zadávací dokumentace i zadání veřejné
zakázky. Veřejná zakázka byla zadána na dvě části pro odběr
vysokého napětí (předpokládaný roční odběr cca 2 200 MWh)
a nízkého napětí (předpokládaný odběr cca 12 000 MWh
v sedmi tarifech). Uchazeči mohli podat nabídku na obě nebo
vybranou část zadání. Pro vyhodnocení nabídek byla použita
elektronická aukce, která proběhla dne 6. 10. 2009. Cena po
aukci klesla o cca 40,5 % na celkový objem zakázky.
Celková hodnota zakázky v cenách roku 2009 31 241 726 Kč.
Nabídky před e-aukcí na rok 2010 celkem 22 832 906 Kč.
Nabídky po e-aukci na rok 2010 celkem 18 547 190 Kč.
■ Ivana Šmídová, oddělení hospodářské správy
telefon: 564 602 253, e-mail: smidova.i@kr-vysocina.cz
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Krajský soud zamítl žalobu na nesouhlasné stanovisko EIA k osmi
větrným elektrárnám v k. ú. Blatnice

Krajský soud v Brně zamítl žalobu na nesouhlasné stanovisko
EIA vydané odborem životního
prostředí Krajského úřadu kraje
Vysočina, který záměr posuzoval dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
(tzv. EIA). Předmětný záměr
prošel všemi fázemi posuzování od zjišťovacího řízení přes
hodnocení dokumentace a posudek včetně veřejného projednání. Záměr zahrnoval stavbu
150 metrů vysokých větrných
elektráren (výška věže 105 m,
průměr rotoru 90 m), úpravu
4 811 m stávajících cest, výstavbu 1 194 m komunikací, výstav-

bu 6 176 m kabelového vedení.
Celkový výkon všech osmi elektráren měl činit 16 MW. S názorem zpracovatele posudku,
který navrhl vydat souhlasné
stanovisko EIA, se odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina neztotožnil
a po vyhodnocení všech obdržených vyjádření a s ohledem
na parametry, lokalizaci a charakter navržených staveb vydal
nesouhlasné stanovisko EIA. Ze
zákona č. 100/2001 Sb. je toto
stanovisko objektivním odborným podkladem pro navazující
rozhodnutí, samo o sobě povahu
správního rozhodnutí nemá. Žalobce měl za to, že odbor život-

ního prostředí Krajského úřadu
kraje Vysočina nerespektoval
závěry obsažené v dokumentaci a posudku EIA a že nelze reálně očekávat, že bez kladného
stanoviska EIA by územní rozhodnutí a stavební povolení bylo
vydáno. Krajský soud konstatoval, že stanovisko EIA není
úkonem, kterým může dojít
k zásahu do právní sféry fyzických a právnických osob, žalobce není povinen nic konat,
ničeho se zdržet ani něco strpět. Správní úřad (pozn. stavební úřad) není tímto stanoviskem
EIA vázán, neboť je oprávněn
požadavky v něm uvedené do
svého konečného rozhodnutí ne-

zahrnout, pokud to náležitě odůvodní. Stanovisko EIA může být
soudem meritorně přezkoumáno, avšak teprve tehdy, když dojde k reálnému zásahu do právní
sféry žalobce správním rozhodnutím, jehož podkladem bude
právě stanovisko EIA.
Bližší informace o průběhu posuzování EIA k záměru Větrný
park Blatnice jsou k dispozici na
webu http://tomcat.cenia.cz/eia/
detail.jsp?view=eia_cr&id=VYS200.
■ Michal Fryš, odbor životního
prostředí
telefon: 564 602 504, e-mail:
frys.m@kr-vysocina.cz

Účetní reforma v oblasti veřejných ﬁnancí

Usnesením vlády č. 561 ze
dne 23. 5. 2007 byly schváleny základní principy vzniku
účetnictví státu od 1. 1. 2010.
Cílem vytvoření účetnictví státu je vytvoření podmínek pro
efektivní zajištění správných,
úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu
a příslušných účetních jednotek. Mezi těmito jednotkami
jsou také kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové
organizace.
Co ve stručnosti tato účetní reforma přinese vybraným účetním jednotkám?
Nové postupy takzvaného akruálního účetnictví se dotknou
nejvíce obcí a dobrovolných
svazků obcí, v menší míře příspěvkových organizací. Akruální princip je účetní princip,
podle nějž jsou účetní operace
zaúčtovány do období, k němuž
se vztahují, a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či
vydány peníze. Účetní jednotky budou nově oceňovat a odpisovat majetek, budou tvořit
opravné položky, budou účtovat
o časovém rozlišení atd. Hlavní
změnou však bude odstranění

účtové skupiny 20 a 21 a třídy 4
– Náklady, které nahradí účtování v účtové třídě 5. Výnosy
v hlavní i hospodářské činnosti se budou účtovat na výnosových účtech v účtové třídě 6.
Nová účtová třída 4 bude obsahovat většinu těch účtů, které nyní obsahuje účtová třída
9. V nové účtové třídě 9 budou
závazně deﬁnované podrozvahové účty s konkrétní náplní.
Z výše uvedených změn vyplývá také kompletní změna struktury a vzhledu účetních výkazů
– rozvahy, výsledovky a přílohy. Nově se budou zpracovávat Přehled o peněžních tocích
a Přehled o změnách vlastního
kapitálu. Zpracování ﬁnančního
výkazu Fin 2-12 M dle současně
platné rozpočtové skladby zůstane zachováno. Velkou změnou pro účetní jednotky bude
způsob předávání účetních výkazů a výkazu Fin 2-12 M přímo do centrálního systému
účetních informací státu v zašifrované podobě.
Pro fungování účetní reformy
musí být novelizovány vyhlášky
a účetní standardy a vydány nové
vyhlášky a převodový můstek.

Jejich stav ve schvalování a vydávání výše uvedených předpisů ke dni datace tohoto článku,
je však takový, že inventarizační a konsolidační vyhlášky
ještě nebyly předány do vnějšího připomínkového řízení.
Vnějším připomínkovým řízením prošla nová technická vyhláška, která by měla nahradit
současnou vyhlášku č. 505/
2002 Sb., a novela vyhlášky
číslo 16/2001 Sb. Ke všem vyhláškám byla podána řada připomínek jak ze strany krajů,
tak ze strany SMO i auditorů včetně požadavku o posunutí jejich účinnosti o jeden
rok. Tento požadavek ze strany Ministerstva ﬁnancí nebyl
akceptován. Vyhlášky byly
v pondělí 12. 10. 2009 odeslány do Legislativní rady Vlády
a následně budou uveřejněny
na webu MF ČR.
České účetní standardy a převodový můstek nejsou také doposud zcela zpracovány. Podle
informací by měly být tyto dokumenty k dispozici během
měsíce listopadu 2009. Návrh
převodového můstku je zveřejněn na stránkách Minister-

stva ﬁnancí a také na stránkách
kraje Vysočina tj, na www.kr-vysočina.cz > Servis pro obce
> Odbor ekonomický - informace obcím > Reforma účetnictví
> Návrh převodového můstku.
Účetnictví obcí a měst se
v příštím roce výrazně změní
a ze strany Ministerstva ﬁnancí není dán dostatečný časový prostor pro připravenost na
tuto změnu v oblasti personální a softwarové. Ministerstvo
ﬁnancí pouze zřídilo na svých
webových stránkách v oddílu
Daně a cla odkaz nazvaný Odborná konzultace – účetní reforma veřejných ﬁnancí. Zde
jsou vyvěšeny návrhy vyhlášek a tento odkaz by měl sloužit i jako prostor pro odpovědi
na kladené dotazy.
Reforma účetnictví vyžaduje
od každé účetní jednotky sledování nové legislativy v oblasti
účetnictví a klade velké nároky
na přípravu a aplikaci nových
účetních postupů v praxi.
■ Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 239, e-mail:
sulakova.e@kr-vysocina.cz
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Ptáte se odboru informatiky – my odpovídáme
Dotaz:
Dobrý den, doslechli jsme se, že vznikl nějaký předpis, který ustanovuje sankce za nevedení elektronické úřední desky na webech obcí.
Můžete nám k tomu sdělit podrobnosti?
Odpověď:
Povinnost státních orgánů a obcí zveřejňovat vybrané dokumenty
způsobem umožňující dálkový přístup byla kodiﬁkována již s účinností od 6. 6. 1999, a to dikcí § 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Povinnost obcí zřídit a provozovat elektronickou úřední desku, která slouží ke zveřejňování celého obsahu „kamenné“ úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup, pak
byla kodiﬁkována s účinností od 1. 1. 2004, a to dikcí § 26 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád. Výše uvedená legislativa pak pro případ
nesplnění této zákonné povinnosti nestanoví žádnou peněžitou sankci. Důsledkem nezveřejnění určité písemnosti či dokumentu na elektronické úřední desce však může být v konkrétním případě jednak
neplatnost či neúčinnost konkrétního úkonu, který by byl takovou vadou stižen, dále pak odpovědnost orgánu veřejné moci, orgánu veřejné správy nebo územního samosprávného celku za škodu (na úrovni
obcí a měst v případech, kdy dokument spadá do oblasti výkonu veřejné správy, jde o odpovědnost podle zákona č. 82/1998 Sb., v případech, kdy jde o postup obce nebo města jako soukromoprávního
subjektu pak jde o odpovědnost podle občanskoprávních předpisů).
Nicméně dotaz zřejmě směřuje na nově upravené správní delikty
a sankce za jejich spáchání, které byly kodiﬁkovány novelou zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Konkrétně jde o zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jde tedy konkrétně
o porušení povinnosti formou dálkového přístupu zveřejnit návrh rozpočtu obce nebo města a návrh závěrečného účtu obce nebo
města; i když předmětem tohoto nového správního deliktu je nezveřejnění dokumentů souvisejících jen s hospodařením územních samosprávných celků, tato nová kodiﬁkace ve svém důsledku znamená, že
obce a města jsou nyní nucena plnit zákonnou povinnost zřídit a pro-

vozovat elektronickou úřední desku, neboť v opačném případě by nebyly reálně schopny naplnit podmínky stanovené novelou zákona
č. 250/2000 Sb. Za tento správní delikt lze uložit pokutu až do 1 miliónu korun; uložení sankce je v tomto případě za zákona obligatorní.
Výše uvedené se netýká jen obcí a měst, ale nově také Svazku obcí,
což je z pohledu druhu subjektu, který má povinnosti zřídit a provozovat elektronickou úřední desku (tedy zveřejňovat dokumenty formou
dálkového přístupu) úplnou novinkou!
Výňatek ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:
§ 11 odst. (3) Návrh rozpočtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na
úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve
lhůtě stanovené při jeho zveřejněnínebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.
§ 22a odst. (2) Územní samosprávný celek nebo městská část hlavního města Prahy se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s:
b) § 11 odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu, nebo
c) § 17 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu.
§ 22, odst. (4) Svazek obcí se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s
b) § 39 odst. 4 nezveřejní návrh rozpočtu, nebo
c) § 39 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu.
§ 22a odst. (5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
Zákon č. 477/2008 Sb. nabyl účinnosti dnem 01.04. 2009 a tudíž povinnost obcí, měst a Svazků obcí formou dálkového přístupu zveřejnit návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu se poprvé uplatní
v souvislosti s návrhy na rozpočtový rok 2010.
■ Odbor informatiky, e-mail: it@kr-vysocina.cz

Města a městyse na Vysočině
Na Vysočině existuje celkem
34 měst, v nichž žijí téměř tři
pětiny obyvatel kraje. Díky novele zákona o obcích se dnes
některé obce označují titulem
městys. Na navrácení statutu
městys mají nárok především
ty obce, které toto označení

Města
Městyse

užívaly před 17. květnem 1954,
což je den účinnosti zákona
č. 13/1954 Sb., o národních výborech. V kraji Vysočina zatím
existuje 39 městysů, přičemž
13 dalších obcí by mohlo statutu městyse dosáhnout, pakliže
by si o něj zažádaly.

Počet

Počet obyvatel
(k 1. 1. 2009)

34
39

300 927
45 155

Podíl na počtu
obyvatel kraje
(%)
58,4
8,8

■ Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Soutěžíme s Vysočinou 21
V právě probíhajícím projektu
Vysočina 21, jehož cílem je propagace principů trvale udržitelného rozvoje a programu místní
Agenda 21 v našem kraji, byla
30. září 2009 ukončena další
soutěž pro širokou veřejnost.
Soutěž probíhala ve třech kategoriích a úkolem soutěžících
bylo vymyslet nejlepší SLOGAN, VTIP a REKORD 21

s tematikou udržitelného rozvoje nebo problematiky místní
Agendy 21.
Celkem bylo na kraj doručeno
39 sloganů, 3 vtipy a 30 rekordů. Jak uvedl Ing. Bc. Martin
Hyský, radní Zdravého kraje
Vysočina: „Chtěli jsme, aby se
všichni, kdo o této aktivitě budou informováni, zamysleli nad
tím, co vlastně udržitelný roz-

voj je a jak by jej sami mohli
deﬁnovat nebo graﬁcky ztvárnit.“ Vybrané a oceněné vtipy
a slogany zaslané do soutěže
budou sloužit k další propagaci a potřebám projektu Vysočina 21, o kterém se více můžete
dozvědět na adrese www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
„Nejvíce návrhů zaslali žáci ZŠ
TGM Třebíč a ZŠ Křížová Jih-

lava, ale obdrželi jsme i hodně
návrhů od jednotlivců z celého
kraje“, uvedla Marta Vencovská, koordinátorka projektu.
Děkujeme všem účastníkům
soutěže.
■ Marta Vencovská, odbor
regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, email:
vencovska.m@kr-vysocina.cz

Tento projekt je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.
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Jak kraj podporoval v posledních třech letech obce při naplňování
a propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina?

Jedním z ﬁnančních nástrojů kraje Vysočina na podporu realizátorů MA21 a Zdraví
21 jsou Zásady Zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytová-

ní dotací na podporu naplňování a propagace principů místní
Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji
Vysočina.
Umožňují obcím, městům, mikroregionům a školám získat
ﬁnanční prostředky například
pro zajištění kampaní, setkávání s veřejností, soutě-

že, přípravu a tisk osvětových
a informačních materiálů, přípravu škol a školských zařízení
na vstup do sítě Škol podporujících zdraví a jejich činnost,
environmentální
výchovu,
vzdělávání a osvětu i spoustu
dalších. Podpora může být využita i k zapojování veřejnosti a

neziskových organizací do plánování rozvoje, vypracování
a aktualizaci strategií, zavádění certiﬁkovaných systémů řízení kvality ve veřejné správě atd.
O tom, kolik prostředků v minulých třech letech kraj na tyto
aktivity poskytl, informuje následující tabulka.

Přehled poskytnutých podpor dle Zásad MA 21 a Zdraví 21 v letech 2007–2009
Rok

Žadatel

2007

obec
celkem

11
11

2008

obec
škola
celkem

19
22
41
22
3
34
59
111

2009
Celkem

obec
mikroregion
škola
celkem

Kraj Vysočina se do místní
Agendy 21 zapojil již v roce
2004 projektem Zdravý kraj
Vysočina. Aby mohl naplňovat dlouhodobé cíle tohoto
projektu (například systémové
zlepšení kvality života a zdraví obyvatel v regionu, zlepše-

Počet projektů

ní ekonomické situace kraje,
posílení image kraje či posílení pocitu sounáležitosti
obyvatel s krajem Vysočina),
rozhodl se poskytnout ﬁnanční podporu i těm obcím, které se k místní Agendě 21 také
přihlásí.

Celkové náklady projektu v Kč
606 082

3 051 250

5 060 306

V rámci tohoto projektu
kraj spolupracuje se zástupci i jiných úřadů, institucí
a se zástupci hospodářského
a neziskového sektoru. Více
informací získáte na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj nebo
od koordinátorky projektu

Dotace kraje v Kč
319 370
319 370
930 962
875 402
1 806 364
1 245 800
180 000
1 456 764
2 882 564
5 008 298

Zdravého kraje Vysočina
a MA 21.
Více informací vám poskytne:
■ Marta Vencovská, odbor
regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail:
vencovska.m@kr-vysocina.cz

Odbor životního prostředí

Analýza sběrných dvorů v kraji Vysočina zpracována
Analýza sběrných dvorů (dále
jen „SD“) v kraji představuje
ucelený dokument, který mapuje aktuální regionální síť
sběrných dvorů s informacemi o umístění, provozovatelích
a poskytovaných službách a také obsahuje zhodnocení kva-

lity a funkčnosti sítě sběrných
dvorů. Přehled SD a závěry
analýzy budou během listopadu zveřejněny na webových
stránkách kraje pro využití široké veřejnosti.
Analýzu zpracovala ﬁrma
DHV CR, spol. s. r. o., na zá-

kladě výběrového řízení jako
dílčí cíl projektu spolupráce
kraje Vysočina se společností
EKO-KOM, a. s. Poděkování
patří velké většině oslovených
provozovatelů za poskytnutí dostupných dat a informací relevantních pro kvalitní

zpracování analýzy, návratnost dotazníků činila 97 %.
■ Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon. 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz
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Krajské noviny nekončí
Zhruba po čtyřech letech
kraj Vysočina plánuje výrazně změnit graﬁku a obsah
svých novin Kraj Vysočina.
Jde o plánovaný krok, který
se opakuje pravidelně při vyhlášení veřejné zakázky na
vydávání krajských novin. Ke
krátkodobému přerušení vydávání krajských novin přistoupil úřad z technických důvodů,
neboť se v prvním výběrovém
řízení nepodařilo najít vhodnou nabídku, jež by odpovídala
představám a možnostem kraje.
V tuto chvíli krajská samosprá-

va opakovaně podrobně a pečlivě rozpracovává alternativy
další existence novin vydávaných krajem Vysočina. V úvahu přichází vydávání novin
v nezměněné podobě, ale také
například s menším rozsahem
stránek bez inzerce, se změnou periodicity vydávání novin
apod. Cílem kraje Vysočina je
zachovat i nadále krajské periodikum a stávající formu jeho
distribuce do každé domácnosti, avšak s vyšším poměrem
přidané hodnoty na každou korunu zaplacené ceny.

„Naším cílem je například docílit logičtějšího řazení zpráv na
jednotlivých stránkách, a především nabídnout modernější
formát fotograﬁí. Není vyloučeno, že se připojíme k modernímu trendu poslední doby
a propojíme ve větší míře papírové noviny s internetovým
zpravodajstvím. Stále platí, že
noviny Kraj Vysočina nemají charakter obecného konkurenta regionálních tiskových
médií, ale mají občanovi srozumitelnou formou představit
práci krajské samosprávy a za-

jímavé regionální aktivity, které se do komerčních tiskovin
nevešly,“ uvedl ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.
Noviny Kraj Vysočina vydává
kraj Vysočina od r. 2004 měsíčně v nákladu 215 tisíc kusů
a zdarma je distribuuje do domácností ve svém regionu.
Více informací vám poskytne:
■ Jitka Svatošová, tisková
mluvčí
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Odbor dopravy

Zimní údržba
Zimní údržba v silniční síti
v kraji Vysočina se provádí podle Plánu zimní údržby.
Správce komunikace podle připraveného Plánu zimní údržby
odstraní nebo alespoň zmírní
závady ve sjízdnosti komunikace ve stanovených časových
lhůtách. Zimní období je legislativně stanoveno na dobu od
1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne
povětrnostní situace mimo toto
období, zmírňují se závady ve
sjízdnosti komunikace bez zby-

tečných odkladů přiměřeně ke
vzniklé situaci. V kraji Vysočina se zimní údržba provádí na
4 569 km silnic II. a III. třídy.
Silničáři se na zimní období
2009/2010 připravují. Na zabezpečení zimní údržby je v kraji
Vysočina připraveno 154 sypačů pro chemický a inertních
materiál. Dále jsou připraveny pro odstranění sněhu šípové
pluhy, traktory s radlicí, sněhové frézy a nakladače.
Na jednotlivých provozech
Krajské správy a údržby sil-

nic jsou připraveny zásoby chemického materiálu v celkovém
množství 12 051 tun, což je
80 % z celkové kapacity skladů, a zásoby inertního materiálu (drtí) v celkovém množství
66 474 tun; to je 60 % z celkové kapacity skladů, přičemž
inertní materiál je dále průběžně navážen. Krajská správa a
údržba Vysočiny, příspěvková
organizace, zajišťuje ve všech
svých provozech v zimním období nepřetržitou dispečerskou
službu, která v případě potřeby

aktuálně reaguje na vzniklou
situaci. Bezproblémové zvládnutí zimní údržby a situací na
silnicích je věcí nejen silničářů,
ale i všech účastníků silničního provozu s důrazem na vzájemnou toleranci. U silničářů
bude kladen důraz především
na ohleduplnost při provádění zimní údržby v průjezdních
úsecích obcí a měst.
■ Ivana Ševecová, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 237 e-mail: sevecova.i@kr-vysocina.cz

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2009 konaného dne
15. 9. 2009
Usnesení 0311/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

pololetí roku 2009, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2009-02,
př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 0312/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Vladimíra Černého a Ing. Jiřího Ježe ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/
2009.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0314/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: Ředitel krajského úřadu, termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0313/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ zprávu
o činnosti rady kraje, ■ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první

Usnesení 0315/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci obci Číchov, IČ 545643, ve výši 1 977 000 Kč na úhradu části nákladů spojených se stavbou mostu přes řeku Jihlavu – napojení obce ze silnice č. III/40510
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dle materiálu ZK-05-2009-04, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269
– Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku
1 977 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespeciﬁkovaná rezerva, o stejnou částku 1 977 000 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Číchov, IČ 545643,
na úhradu části nákladů spojených se stavbou mostu přes řeku Jihlavu – napojení
obce ze silnice č. III/40510 dle materiálu ZK-05-2009-04, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0316/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci: ■ obci Fryšava pod Žákovou horou, IČ 00294284, na odstranění povodňových škod ve výši 71 800 Kč dle materiálu ZK-05-2009-05, př. 5
■ městysy Bobrová, IČ 00293971, na odstranění povodňových škod ve výši
63 700 Kč dle materiálu ZK-05-2009-05, př. 6 ■ městysi Strážek, IČ 00295493,
na odstranění povodňových škod ve výši 10 500 Kč dle materiálu ZK-05-200905, př. 7 ■ obci Věchnov, IČ 00842184, na odstranění povodňových škod ve výši
150 000 Kč dle materiálu ZK-05-2009-05, př. 8, schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 296 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespeciﬁkovaná rezerva,
o částku 296 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0317/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2008 s přesahem do
1. pol. roku 2009 dle materiálu ZK-05-2009-06, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0318/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Pracovní program na roky 2010–2013 dle materiálů ZK-05-2009-07, př. 1.
odpovědnost: ředitel KrÚ kraje Vysočina, zodpovědní koordinátoři, OSH, termín: po dobu platnosti pracovního programu
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0319/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o uvolnění 5 míst přísedících Krajského soudu v Hradci Králové, která náleží
kraji Vysočina.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, OSH, termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0320/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout
dar městu Velká Bíteš dle materiálu ZK-05-2009-09, př. 1.
odpovědnost: OZ, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0321/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení příjmů (položka 1123 – Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (§ 6399
– Ostatní ﬁnanční operace) rozpočtu kraje o částku vypočtené daně z příjmu
právnických osob za kraj Vysočina za rok 2008 ve výši 51 165 870 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0322/05/2009/ZK – Zastupitelstvu kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden–červenec 2009
dle materiálů ZK-05-2009-11, př. 1, a ZK-05-2009-11, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 15. září 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0323/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout dotace dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zastupitelstvo kraje
na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008 dle materiálu ZK-05-2009-12, př. 1, rozhoduje poskytnout dotace
obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zastupitelstvo kraje (ORJ 1400)
v celkové výši 516 915 Kč na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení
přezkoumání hospodaření za rok 2008 dle materiálu ZK-05-2009-12, př. 1.
odpovědnost: odbor kontroly, ekonomický odbor, termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0324/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 Zastupitelstva
krajů o částku 10 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespeciﬁkovaná rezerva
o částku 10 mil. Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín:
15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0325/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 348
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0326/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 844 – ostatní plocha, silnice o výměře 9 501 m 2 včetně komunikace na tomto pozemku situované, součástí a příslušenství v k. ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města
Jihlava, schvaluje dodatek č. 349 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0327/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 117/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 110 m 2 v k. ú. Řípov
a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč, schvaluje dodatek č. 350 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0328/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 126/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 211 m 2,
par. č. 824/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 128 m 2, par. č. 1074/1
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 157 m 2 a par. č. 1074/2 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 125 m 2 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou, schvaluje dodatek č. 351 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0329/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemek par. č. 2433/12 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 287 m 2
a pozemky par. č. 2433/14 – ostatní plocha, silnice o výměře 989 m 2 a par. č. 2433/
15 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m 2, oddělené geometrickým plánem č.323660/2006 z pozemku par. č. 2433/8 a pozemky par. č. 3412/2 – ostatní plocha,
silnice o výměře 235 m 2, par. č. 3412/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 181 m 2,
par. č. 3412/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 4 m 2 a par. č. 3412/6 – ostatní
plocha, silnice o výměře 2 m 2, oddělené geometrickým plánem č. 3264-477/2005
z pozemku par. č. 3412, vše v k. ú. a obci Pelhřimov, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov, nabýt darem pozemek par. č. 3510/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o nové výměře 669 m 2, oddělený geometrickým
plánem č. 3235-55/2006 z pozemku par. č. 3510/1 o výměře 923 m 2 v k. ú. a obci
Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 352 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0330/05/2009/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. listopadu 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0331/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
díl a o výměře 27 m 2, oddělený dle GP č. 121-60/2009 z pozemku par. č. 476, který se slučuje do nově utvořeného pozemku par. č. 486/8 v k. ú. Vícenice u Dolních
Lažan a obci Vícenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vícenice,
schvaluje Dodatek č. 355 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-22, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0332/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukov pozemky par. č. par.
č. 853/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m 2, par. č. 853/4
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 195 m 2, par. č. 853/5 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 26 m 2, par. č. 853/7 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 79 m 2, par. č. 853/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
131 m 2, par. č. 837/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m 2, par.
č. 837/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m 2, par. č. 837/11 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m 2, par. č. 837/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m 2, par. č. 837/13 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 35 m 2, par. č. 837/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m 2, par. č. 837/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
14 m 2, par. č. 835/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m 2, par.
č. 835/21 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m 2, par. č. 835/23
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 214 m 2, všechny pozemky v k. ú.
Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov ■ nabýt darem, z vlastnictví obce
Lukov do vlastnictví kraje Vysočina pozemky par. č. 57/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 94 m 2, par. č. 835/25 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 m 2, par.
č. 835/29 – ostatní plocha, silnice o výměře 14 m 2, par. č. 835/30 – ostatní plocha,
silnice o výměře 23 m 2, všechny pozemky v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic
a obci Lukov, schvaluje Dodatek č. 356 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0333/05/2009/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 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0334/05/2009/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: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0335/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
díly a o výměře 8 m 2, b o výměře 20 m 2, c o výměře 127 m 2 oddělené geometrickým plánem č. 195-9/2009 ze dne 22. 4. 2009 z pozemků par. č. 1107/25 a par.
č. 2603/1 a sloučené do pozemků par. č. 1107/26, par. č. 2022/1 a par. č. 2603/4,
vše v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Panenská Rozsíčka, schvaluje dodatek č. 360 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052009-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0336/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1902/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 216 m 2
v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek č. 361 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-200927, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0337/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek par. č. 659/2 ostatní plocha, silnice o výměře 31 m 2 v k. ú. Jiříkov
u Kamene a obci Kámen nově zaměřený geometrickým plánem č. 67-721/2009
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek
č. 362 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0338/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 363
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0339/05/2009/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. prosince 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0340/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem díl c o výměře 11 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 283-532/2008 z pozemku par. č. 1509/1, sloučený do pozemku st. par. 48/3 a díly h o výměře 3 m 2
oddělený geometrickým plánem č. 283-532/2008 z pozemku par. č. 1509/1 a ch
o výměře 20 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 283-532/2008 z pozemku par.
č. 1509/25 a sloučené do pozemku par. 1541/6, vše v k. ú. a obci Netín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín ■ nabýt darem díl e o výměře
17 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 283-532/2008 z pozemku st. par. č. 48/3
a sloučený do pozemku par. č. 1509/1 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví obce Netín do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 365 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2009-31, př. 1 ■ dodatek č. 366 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-31, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0341/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemek par. č. 1020/2 – ost. plocha, silnice o výměře 5 628 m 2 v k. ú. Horní Lhotice, obec Kralice nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví
obce Kralice nad Oslavou ■ převést darem pozemky par. č. 47/11 – ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře 46 m 2 oddělený dle GP č. 233-824/2009 z pozemku
par. č. 47/4 a dále pozemky par. č. 793/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 196 m 2, par. č. 793/4 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 166 m 2, par.
č. 793/5 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 41 m 2 a par. č. 793/6 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 27 m 2 oddělené dle GP č. 232-718/2009 a č. 233824/2009 z pozemku par. č. 793/1, vše v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou, obec
Hradec, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Hradec, schvaluje ■ dodatek č. 369 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-32, př. 1 ■ dodatek č. 370 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0342/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 89 – zahrada o výměře 19 m 2 a par. č. 90 – trvalý travní porost o výměře 241 m 2 a pozemek par. č. 1186/2 – ost. plocha, silnice o výměře
1 105 m 2 oddělený GP č. 252-67/2009 z pozemku par. č. 1186 v k. ú. Domanín
u Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem, schvaluje dodatek
č. 371 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0343/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky par. č. 1548/2 o výměře 318 m 2, par. č. 1548/3 o výměře 181 m 2, par. č.
1557/7 o výměře 121 m 2, par. č. 1557/8 o výměře 151 m 2, par. č. 1557/9 o výměře 60 m 2, par. č. 1557/10 o výměře 42 m 2, par. č. 1557/11 o výměře 43 m 2, par. č.
1557/12 o výměře 91 m 2, par. č. 1557/13 o výměře 26 m 2, par. č. 1557/14 o výměře 283 m 2, par. č. 1557/15 o výměře 177 m 2, par. č. 1557/16 o výměře 44 m 2, par.
č. 1557/17 o výměře 41 m 2, par. č. 1557/18 o výměře 52 m 2, par. č. 1557/19 o výměře 165 m 2, par. č. 1557/20 o výměře 61 m 2, par. č. 1557/21 o výměře 105 m 2,
par. č. 1622/2 o výměře 51 m 2 a par. č. 1622/3 o výměře 47 m 2 všechny v katastrálním území Vlkov u Osové Bítýšky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví
obce Vlkov ■ nabýt darem pozemky par. č. 917/9 o výměře 10 m 2, par. č. 1546/17
o výměře 17 m 2, par. č. 1546/19 o výměře 11 m 2, par. č. 1546/26 o výměře 9 m 2
a par. č. 1561/4 o výměře 47 m 2, všechny v katastrálním území Vlkov u Osové Bítýšky z vlastnictví obce Vlkov do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek
č. 372 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2009-34, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0344/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem vyřazený úsek silnice I/38 v délce 3,496 km, jehož začátek je v km 168,338 původního provozního staničení a konec v km 171,834 původního provozního staničení,
včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 373 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2009-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0345/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 878/8 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 253 m 2, par. č. 878/9
– ost. plocha, jiná plocha o výměře 265 m 2, par. č. 878/10 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 134 m 2 a par. č. 878/11 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 253 m 2,
oddělené GP č. 154-50/2009, z pozemku par. č. 878/1 v k. ú. a obci Sedletín z
vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedletín, schvaluje dodatek č. 374
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0346/05/2009/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: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0347/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
krajem Vysočina a obcí Vícenice smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části
pozemků, ve které se kraj zaváže převést darem části pozemků par. č. 476 a par.
č. 508 v k. ú. Vícenice u Lažan, obec Vícenice, zastavěných stavbou Zlepšení
vzhledu obce – úprava veřejného prostranství – Vícenice do vlastnictví obce Vícenice a obec se zaváže uvedené pozemky do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0348/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a společností A + R, s. r. o.,
Počernická 257, 250 73 Radonice, IČ 26746000, v níž se tato společnost zaváže
po realizaci stavby bezúplatně převést nově vybudovaný odbočovací pruh silnice
II/406 včetně zastavěných pozemků do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0349/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Nové Syrovice, v níž
se kraj Vysočina zaváže darovat část pozemků par. č. 1836 a par. č. 1838 v k. ú.
a obci Nové Syrovice a obec Nové Syrovice se zaváže části těchto pozemků zastavěných stavbou chodníků přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0350/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou, ve které se kraj zaváže po dokončení rekonstrukce chodníků na základě
geometrického plánu dodaného městysem uzavřít darovací smlouvu na převod
části pozemku par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou zastavěného chodníky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0351/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Kalhov, v níž se kraj
Vysočina zaváže darovat část pozemku par. č. 820/1 v k. ú. a obci Kalhov a obec
Kalhov se zaváže část tohoto pozemku zastavěného stavbou chodníku přijmout
do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0352/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
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o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Bystřice nad Pernštejnem, kterou se kraj Vysočina zaváže darovat městu Bystřice nad Pernštejnem
část pozemku par. č. 1186 k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem, dotčenou stavbou cyklostezky a město Bystřice nad Pernštejnem se zaváže část tohoto pozemku přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0353/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina a společností E.ON Distribuce,
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ve které se kraj
Vysočina zaváže uzavřít kupní smlouvu na převod části pozemku par. č. 904/1
– ovocný sad zastavěného trafostanicí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce a. s. F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, za kupní cenu dle oceňovacích
předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0354/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě s městysem Havlíčkova Borová na část pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako par. č. 2506/1 – ostatní plocha o výměře 78 m 2
v k. ú. a obci Havlíčkova Borová.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0355/05/2009/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: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0356/05/2009/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. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0357/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 pozemku par. č. 922 – ostatní plocha, silnice o výměře 82 m 2 v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov z vlastnictví
ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0358/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2009-49, př. 1, z vlastnictví České republiky
a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0359/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
v rozsahu dle materiálu ZK-05-2009-50, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za
dohodnuté kupní ceny vycházející z oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0360/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 2520/1 o výměře 40 m 2 oddělený na základě geometrického plánu, číslo plánu 4273-3619/2007 ze dne 21. 12. 2007 pro katastrální území Třebíč
z pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 1521/29 a pozemek par.
č. 749/1 o výměře 664 m 2 oddělený na základě geometrického plánu, číslo plánu
860-3619/2007 ze dne 21. 12. 2007 pro katastrální území Týn u Třebíče z pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 701/24 z vlastnictví města Třebíč
do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0361/05/2009/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. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0362/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt nemovitosti dle materiálu ZK-05-2009-53, př. 1, z vlastnictví České republiky
a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 17 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-05-2009-53, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0363/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje vzdát se předkupního práva k pozemkům par. č. 300 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 16 685 m 2, par. č. 301 – lesní pozemek o výměře 4 038 m 2 a par. č. 303/1
– lesní pozemek o výměře 4 847 941 m 2 v k. ú. a obci Cikháj ve vlastnictví KINSKÝ Žďár, a. s., Zámek 1/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0364/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usnesení 0276/04/2009/ZK ■ nabýt pozemek st. par. č. 258/14 – zast. plocha o výměře
368 m 2 oddělený GP 419-2009020/2009 z pozemku st. par. č. 258/10, pozemky
dle citovaného GP nově označené jako par. č. 927/205 – travní plocha o výměře 747 m 2 a par. č. 927/206 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 366 m 2, par. č.
927/207 – travní plocha o výměře 49 m 2, par. č. 927/208 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 217 m 2 a 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. 258/14 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-052009-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0365/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Petráveč na převzetí vyřazované silnice III/3921 v délce 0,728 km od uzlu 2431A052 po uzel
2431A094 ležící na pozemcích par. č. 596/1 a par. č. 596/2 v k. ú. a obci Petráveč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0366/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt stavební objekt SO 101 – Úprava komunikace III/4036 vybudovaný v rámci stavby I/38 Dlouhá Brtnice, most ev. č. 38-087, do vlastnictví kraje Vysočina
a k tomu vydat závazné prohlášení dle materiálu ZK-05-2009-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0367/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 1832/39 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 222 m 2 oddělený GP
č. 1649-6775/2009 z pozemku par. č. 1832/1 v k. ú. a obci Jemnice z vlastnictví
města Jemnice do vlastnictví kraje Vysočina pro účely umístění novostavby výjezdového stanoviště ZZS kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0368/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
dešťovou kanalizaci nacházející se v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy
Jihlava-Helenín v rozsahu dle materiálu ZK-05-2009-60, př. 1, z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0369/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 13
České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-052009-61, př. 1 ■ dodatek č. 5 Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-61, př. 2.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0370/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemek par. č. 42/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 582 m 2 nově oddělený
geometrickým plánem č. 190-177/2008 z pozemku par. č. 42/5 v k. ú. Zboží a obci Habry z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Habry ■ nabýt darem
pozemky par. č. 42/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 582 m 2 nově oddělený geometrickým plánem č. 190-177/2008 z pozemku par. č. 42/2 a par. č. 1066
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 149 m 2 v k. ú. Zboží a obci Habry
z vlastnictví města Habry do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č.
4 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-62, př. 1 ■ dodatek č. 5 Zřizovací listiny Ústavu sociální
péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-62, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0371/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
dle GP č. 5231-30/2009 nově oddělený pozemek par. č. 421/9 – ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 334 m 2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina, ■ převést darem pozemek par.
č. 334/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 207 m 2 v k. ú. Helenín
a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava, schvaluje ■ dodatek č. 8 Zřizovací listiny Střední školy technické Jihlava,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2009-63, př. 1 ■ dodatek č. 8 Zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2009-63, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0372/05/2009/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. listopad 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0373/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0104/02/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2009-35, př. 1 – dodatku č. 5 Zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín – se pojem svěřen do správy nahrazuje pojmem předáván k hospodaření.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0374/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt 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, obec Jihlava, z vlastnictví statutárního
města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši
18 176 400 Kč dle materiálu ZK-05-2009-66, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0375/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nevyhovět žádosti obce Sklené o převedení budovy č. p. 40, ubytovací zařízení, postavené na
pozemku par. č. st. 73 v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou do vlastnictví obce,
ukládá Krajskému úřadu kraje Vysočina informovat starostu obce Sklené o rozhodnutí zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0376/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-05-2009-14,
př. 1 ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
zřizované krajem Vysočina dle materiálu ZK-05-2009-14, př. 2 ■ dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-05-2009-14, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí, odbor kultury a památkové péče, odbor regionálního rozvoje, odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 11/2009

ZPRAVODAJ

Usnesení 0377/05/2009/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. listopadu 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0383/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účast kraje Vysočina jako lead partnera v projektu Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů
EHP/Norska, prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2009-72, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0378/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
budovu v části obce Havlíčkův Brod, č. p. 254, postavené na pozemku st. par. č.
977, pozemek st. par. č. 977 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m 2, pozemek par. č. 534/26 zahrada o výměře 800 m 2 v obci a k. ú. Havlíčkův Brod se všemi součástmi a příslušenstvím za kupní cenu 4 000 000 Kč z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví MARCO-CZECH, s. r. o., se sídlem, Praha 8, Libeň,
Františka Kadlece 849/12, IČ 26706954.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.

Usnesení 0384/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-05-2009-73, př. 1, rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-05-2009-73,
př. 1, příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-05-2009-73, př. 1, na realizaci
akcí uvedených v materiálu ZK-05-2009-73, př. 1, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů
místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0379/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu usnesení č. 0105/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 tak, že se text, který zní: ve výši max.
13 mil. Kč určený na ﬁnancování projektu II/409 Počátky–průtah, nahrazuje textem novým, který zní: ve výši max. 15 mil. Kč určený na ﬁnancování projektu
II/409 Počátky průtah.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0385/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu Rovné
příležitosti v max. výši 1 989 000 Kč (76 500 € při kurzu 26 Kč/1 €) na předﬁnancování projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0380/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení č. 0045/01/
2009/ZK ze dne 27. 1. 2009, schvaluje převod ﬁnančních prostředků z Fondu
strategických rezerv ve výši max. 90 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na ﬁnancování projektu II/152 Jaroměřice–Hrotovice s tím, že ﬁnanční prostředky
budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0386/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK doporučených k ﬁnancování dle
materiálu ZK-05-2009-75, př. 3 ■ Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK zařazených do zásobníku projektů OP VK dle materiálu ZK05-2009-75, př. 4 ■ Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK
nedoporučených k ﬁnancování dle materiálů ZK-05-2009-75, př. 1, ZK-05-200975, př. 2, ZK-05-2009-75, př. 5 ■ vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu
dle materiálu ZK-05-2009-75, př. 7, rozhoduje ■ poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK doporučených k ﬁnancování dle materiálu ZK-05-2009-75, př. 3, maximálně do výší a za
podmínek stanovených Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP
VK doporučených k ﬁnancování dle materiálu ZK-05-2009-75, př. 3 ■ uzavřít
smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK doporučených k ﬁnancování dle materiálu ZK-05-2009-75, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0381/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení č. 0105/02/
2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 tak, že se text, který zní: schvaluje převod ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje ve výši max.
38 mil. Kč určený na ﬁnancování projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové
Cerekvi, nahrazuje textem novým, který zní: schvaluje převod ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje ve výši max. 52 mil.
Kč určený na ﬁnancování projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi, zavazuje se, že v případě nedostatku zdrojů ve Fondu strategických rezerv
bude předﬁnancování projektu zajištěno prostřednictvím úvěru.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0382/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci,
IČ 00090450 ■ investiční dotaci ve výši 42 256 000 Kč na úhradu výdajů spojených s výběrovým řízením, vypracováním projektových dokumentací, úhradou
správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí podle jmenovitého seznamu akcí uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 1 ■ investiční
dotaci ve výši 5 722 000 Kč na úhradu nákladů spojených s vypracováním diagnostických průzkumů a projektových dokumentací uvedených v materiálu ZK05-2009-71, př. 2 ■ neinvestiční dotaci ve výši 40 000 000 Kč na doﬁnancování
souvislých oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2009-71,
př. 3, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice
spočívající ve snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě o částku 87 978 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 000 000 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
47 978 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny ■ zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČ 00090450, o částku 47 978 000 Kč s určením na
výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů,
projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních
povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 1,
a ZK-05-2009-71, př. 2 ■ zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČ 00090450,
o částku 40 000 000 Kč na doﬁnancování souvislých oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 3.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Usnesení 0387/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP VK doporučených k ﬁnancování dle
materiálu ZK-05-2009-76, př. 3 ■ Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP VK nedoporučených k ﬁnancování dle materiálů ZK-05-2009-76,
př. 1, ZK-05-2009-76, př. 2 ■ vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu dle
materiálu ZK-05-2009-76, př. 5, rozhoduje ■ poskytnout podporu na projekty
uvedené v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP VK doporučených k ﬁnancování dle materiálu ZK-05-2009-76, př. 3, maximálně do výší a za
podmínek stanovených Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP
VK doporučených k ﬁnancování dle materiálu ZK-05-2009-76, př. 3 ■ uzavřít
smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP VK doporučených k ﬁnancování dle materiálu ZK-05-2009-76, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0388/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.3 OP VK doporučených k ﬁnancování dle
materiálu ZK-05-2009-77, př. 3 ■ Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.3 OP VK nedoporučených k ﬁnancování dle materiálů ZK-05-2009-77, př. 1,
ZK-05-2009-77, př. 2, ZK-05-2009-77, př. 4 ■ vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu dle materiálu ZK-05-2009-77, př. 6, rozhoduje ■ poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.3
OP VK doporučených k ﬁnancování dle materiálu ZK-05-2009-77, př. 3, maximálně do výší a za podmínek stanovených Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.3 OP VK doporučených k ﬁnancování dle materiálu ZK-05-2009-77,
př. 3 ■ uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.3 OP VK doporučených k ﬁnancování dle materiálu ZK-05-2009-77, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 11/2009

ZPRAVODAJ

Usnesení 0389/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje ukládá odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje příspěvkovým organizacím v odvětví sociální péče
v celkové výši 5 693 000 Kč dle materiálu ZK-05-2009-78, př. 1, rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem
v odvětví sociální péče v celkové výši 14 148 000 Kč dle materiálu ZK-05-200978, př. 1, k zajištění vyrovnaného ﬁnančního hospodaření těchto organizací v letošním roce, schvaluje ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové
části rozpočtu kraje § 4357 – Domovy, položka 2122 – Odvody příspěvkových
organizací o částku 5 693 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu
kraje kapitoly Sociální věcí, § 4357 – Domovy, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 693 000 Kč dle rozpisu
na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v materiálu ZK05-2009-78, př. 1 ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální
věci, § 4357 - Domovy, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 8 455 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespeciﬁkovaná
rezerva, o částku 8 455 000 Kč dle materiálu ZK-05-2009-78, př. 1 ■ změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z investičního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-05-2009-78, př. 1,
v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového ﬁnančního hospodaření
u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0390/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím zřizovaným obcí, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje ■ poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 1 415 000 Kč
pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2009-79, př. 1 ■ neuplatnit vůči příspěvkové organizaci Sociální služby města Žďár nad Sázavou,
IČ 43379168, nárok na vrácení části dotace na službu Pečovatelská služba ve
Žďáře nad Sázavou ve výši 307 000 Kč, který kraji Vysočina vznikl podle čl.
VI. bodu 2) Smlouvy o poskytnutí dotace č. OSVZ 35/2009/PS – dopl., schvaluje ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 1 415 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespeciﬁkovaná rezerva, o částku 1 415 000 Kč dle materiálu ZK-05-2009-79, př. 1 ■ vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-05-2009-79, př. 2 ■ u dotací poskytnutých na
základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0489/07/2008/ZK a č. 0117/02/2009/
ZK pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Žďár nad Sázavou,
IČ 43379168, změnu účelu využití z provozování služby Pečovatelská služba
ve Žďáře nad Sázavou ve výši 202 000 Kč na provozování služby Dům klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, Domov se zvláštním režimem – Seniorpenzion Fit.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0391/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ přípravu projektové žádosti a souvisejících příloh záměru MORE dle materiálu ZK-05-200980, př. 1 ■ uzavření mezipartnerské dohody jako součásti projektové žádosti dle
předlohy programu Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko–Česká republika 2007–2013 ■ v případě přijetí projektu spoluﬁnancování projektu v maximální výši 9228 euro ■ v případě přijetí projektu převod ﬁnančních prostředků
z Fondu strategických rezerv ve výši max. 2 600 000 Kč na zvláštní účet kraje
MORE s tím, že ﬁnanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální
potřeby, pověřuje člena rady kraje odpovědného za oblast informačních technologií podpisem administrativních dokumentů projektové žádosti včetně souvisejících příloh.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 27. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0392/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace o průběhu 2. kola příjmu žádostí na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina, rozhoduje změnit materiál ZK-04-2009-61,
a to tak, že v materiálech ZK-04-2009-61, př. 1, a ZK-04-2009-61, př. 2, se slova
Vybavení učeben – 3 dataprojektory ruší a nahrazují se slovy Upgrade vybavení
počítačové učebny.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0393/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít
Smlouvu o partnerství na projekt Rekonstrukce Stanice ochrany fauny v Pavlově
dle materiálu ZK-05-2009-82, př. 2upr1, s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s., IČ 28771028 ■ poskytnout dotaci ve výši 1 500 000 Kč pro
Stanici Pavlov, o. p. s., IČ 28771028, na zajištění provozu záchranné stanice pro
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handicapované živočichy Stanice ochrany fauny v Pavlově v roce 2010 dle materiálu ZK-05-2009-82, př. 3upr1.
odpovědnost: OŽP, termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0394/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytování ﬁnančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálů ZK-05-2009-83, př. 1,
a ZK-05-2009-83, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0395/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství a § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství spočívající ve snížení kapitálových výdajů o částku 200 000 Kč při
současném zvýšení běžných výdajů o částku 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout
dotaci městysu Dolní Cerekev ve výši 929 070 Kč ze zvláštního účtu vod kraje
Vysočina na spoluﬁnancování nákladů monitorované přirozené atenuace zbytkového znečištění podzemních vod na lokalitě bývalé skládky průmyslového odpadu v k. ú. Nový Rychnov dle materiálu ZK-05-2009-84, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0396/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace obcím a dobrovolnému svazku obcí v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321
– Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 40 608 939 Kč dle materiálu ZK-05-200985, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0397/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda, obcím a dobrovolným svazkům
obcí na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství
v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II, dle materiálu ZK-05-2009-86, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0398/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava,
IČ 63438216, ve výši 10 000 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích
dle materiálu ZK-05-2009-87, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0399/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava,
IČ 63438216, ve výši 5 500 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích
dle materiálu ZK-05-2009-88, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0400/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ rozpis
účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, v celkové výši 1 376 531 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2009-89, př. 1, a právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce,
v celkové výši 2 346 192 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2009-89, př. 2 ■ rozpis
účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Speciﬁka právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, ve
výši 5 447 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2009-89, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září
2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0401/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků
regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce pro Základní školu a mateřskou školu Kožlí 2, IČ 70993017.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září
2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0402/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem
nemovitý majetek v rozsahu a za podmínek darovací smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva dle materiálu ZK-05-2009-94, př. 6 ■ uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina ze svého vlastnictví převede a město Bystřice nad Pernštejnem do svého vlastnictví převezme nemovitosti v rozsahu a za podmínek smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle materiálu
ZK-05-2009-94, př. 7 ■ uzavřít smlouvu o budoucích darovacích smlouvách
a rámcové smlouvě o podmínkách zajištění praktického výcviku žáků a studentů, podle které kraj Vysočina ze svého vlastnictví převede a město Bystřice nad
Pernštejnem do svého vlastnictví převezme peněžitý dar, nemovitosti, v rozsahu
a za podmínek smlouvy o budoucích darovacích smlouvách a rámcové smlouvě
o podmínkách zajištění praktického výcviku žáků a studentů dle materiálu ZK05-2009-94, př. 8, schvaluje Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle
materiálu ZK-05-2009-94, př. 9.
odpovědnost: OM, OŠMS, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0403/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
půjčku ve výši 1 158 000 Kč Vysočině Education, školskému zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové
organizaci, IČ 75140349, za účelem realizace projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých dle materiálu ZK-05-2009-95, př. 5, za podmínky uzavření
smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education, schvaluje převod ﬁnančních prostředků ve výši 1 158 000 Kč
z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí půjčky Vysočině Education na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí
a dospělých.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0404/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného
členského státu Evropské unie určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2009-90, př. 1 ■ přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek základního
vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů
o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců pro Základní školu Kaliště 43, IČ 75021463,
ve výši 62 692 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září
2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0405/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
investiční dotaci ve výši 3 950 tis. Kč Střední škole Pelhřimov, IČ 14450470, za
účelem vybavení učebny mechatroniky ■ poskytnout investiční dotaci ve výši
2 690 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 1 010 tis. Kč Vyšší odborné škole
a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, Studentská 1, IČ 48895598, za účelem vybavení učebny mechatroniky, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 – Ostatní záležitosti
vzdělávání, položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů o částku 7 650 tis. Kč
při současném zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položky 6351
– Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 950 tis.
Kč a § 3122 Střední odborné školy, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím o částku 2 690 tis. Kč a položky 5331 – Neinvestiční
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 010 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0406/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci a ﬁnancování společného projektu Vzdělávání ener-

strana 14

getiků na Vysočině dle materiálů ZK-05-2009-93, př. 2, ZK-05-2009-93, př. 3,
ZK-05-2009-93, př. 4, a ZK-05-2009-93, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0407/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit příspěvkovou organizaci Základní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491,
dle materiálu ZK-05-2009-96, př. 2 ■ uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích
činností dle materiálu ZK-05-2009-96, př. 1 ■ poskytnout městu Kamenice nad
Lipou věcný dar movitých věcí dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-200996, př. 3 ■ schválit smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu ZK-052009-96, př. 4 ■ poskytnout městu Kamenice nad Lipou peněžitý dar ve výši
3 570 000 Kč dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2009-96, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0408/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit příspěvkové organizace: Základní uměleckou školu Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská
127; Základní uměleckou školu Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo
náměstí 4; Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3; Základní uměleckou
školu Ledeč nad Sázavou a Centrum – Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou,
Husovo náměstí 242, dle materiálů ZK-05-2009-97, př. 2, ZK-05-2009-97, př. 6,
ZK-05-2009-97, př. 10, ZK-05-2009-97, př. 15, ZK-05-2009-97, př. 20 ■ uzavřít
smlouvy o převzetí vzdělávacích činností dle materiálů ZK-05-2009-97, př. 1,
ZK-05-2009-97, př. 5, ZK-05-2009-97, př. 9, ZK-05-2009-97, př. 14, ZK-05-200997, př. 19 ■ schválit darovací smlouvy dle materiálů ZK-05-2009-97, př. 3, ZK05-2009-97, př. 7, ZK-05-2009-97, př. 11, ZK-05-2009-97, př. 16, ZK-05-2009-97,
př. 21 ■ schválit smlouvy o převzetí práv a závazků dle materiálů ZK-05-200997, př. 4, ZK-05-2009-97, př. 8, ZK-05-2009-97, př. 12, ZK-05-2009-97, př. 17,
ZK-05-2009-97, př. 22 ■ převést darem z vlastnictví kraje Vysočina nemovitý
majetek do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou, IČ: 00267759, darovací smlouvou dle materiálu ZK-05-2009-97, př. 18 ■ převést darem z vlastnictví kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Žďár nad Sázavou, IČ 00295841,
darovací smlouvou dle materiálu ZK-05-2009-97 př. 13.
odpovědnost: OŠMS, EO, MO, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0409/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatky zřizovacích listin Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, Muzea Vysočiny
Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny a Galerie výtvarného
umění v Havlíčkově Brodě dle materiálů ZK-05-2009-98, př. 1, ZK-05-2009-98,
př. 2, ZK-05-2009-98, př. 3, ZK-05-2009-98, př. 4upr1, ZK-05-2009-98, př. 5, ZK05-2009-98, př. 6 a ZK-05-2009-98, př. 7.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0410/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
č. 0124/02/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2009-59, př. 1, se nahradí Nadace
Svébyt Stavebním bytovým družstvem SVÉBYT v likvidaci zastoupeným Městem Brtnice dle materiálu ZK-05-2009-99, př. 2.
odpovědnost: OKPP, termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0411/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje ve smyslu § 35
odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci konaného 19. ročníku Podzimního knižního veletrhu
Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu
s ﬁnančním oceněním ve výši 60 tis. Kč nakladateli knihy, která bude nejvýše
bodově hodnocena odbornou porotou.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0412/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 36
odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, poskytnout ﬁnanční dar ve výši 150 tis. Kč režisérovi ﬁlmu, který obdrží Cenu za nejlepší dokumentární ﬁlm střední a východní Evropy v sekci Mezi moři v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních ﬁlmů
Jihlava 2009, dle vzoru darovací smlouvy uvedeném v materiálu ZK-05-2009101, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0413/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zápis
z kontroly Finančního výboru v Nemocnici Třebíč, p. o., dle materiálu ZK-052009-102, př. 1, ukládá radě kraje zabývat se závěry z kontroly v Nemocnici Třebíč, p. o., a přijmout odpovídající opatření a zobecnění pro resort zdravotnictví.
odpovědnost: rada kraje, termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0414/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace
o průběhu vyřizování stížností ve věci situace v Dětském domově Senožaty.
odpovědnost: Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina, termín:
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržeIi se 2.
Usnesení 0415/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o výsledku řízení před Nejvyšším správním soudem o návrhu na zrušení části
opatření obecné povahy – Zásad územního rozvoje kraje Vysočina.

odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0416/05/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci v úhrnné výši 6 443 557,20 Kč na realizaci Standardu ICT vybavení organizací
zřizovaných krajem Vysočina s adresným určením dle materiálu ZK-05-2009105, 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 4 658 250 Kč
a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ
00166) v úhrnné výši 1 785 320 Kč dle rozpisu dle materiálu ZK-05-2009-105,
př. 3, s určením na realizaci Standardu ICT vybavení při současném snížení položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 6 443 570 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací, termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Společná vstupenka muzeí a galerií prodloužena do konce roku 2011
Dne 1. 9. 2008 byl zahájen
projekt „Společná vstupenka muzeí a galerií zřizovaných krajem Vysočina“, jenž
umožňuje vstup veřejnosti do
krajem zřizovaných sbírkotvorných institucí na jednotnou
vstupenku. Ta je k dispozici ve
třech variantách – plné vstupné za 120 Kč, snížené vstupné
pro děti, studenty a seniory za
60 Kč a společné vstupné pro

školní třídy za 300 Kč. Zakoupit ji lze ve čtyřech muzeích, čtyřech jejich pobočkách a
třech galeriích v kraji Vysočina. Svého držitele opravňuje ke
dvanácti vstupům a lze ji použít třemi způsoby: postupnou
návštěvou všech uvedených
muzeí a galerií nebo návštěvou
pouze vybraných institucí, a
to i opakovaně, či formou dvanácti vstupů do jedné vybrané

instituce. Jednou z dalších výhod je i přenosnost vstupenky,
která není vystavena na jméno,
a tak ji lze zapůjčit známým či
příbuzným. Totéž platí i u vstupenky pro školy. Pro zájemce je
k dispozici i tištěný informační leták, jenž obsahuje stručný popis jednotlivých institucí
i s kontakty a otevírací dobou,
a to včetně přehledné mapy.
Rada kraje Vysočina vzala dne

22. 9. 2009 na vědomí pokračování realizace tohoto úspěšného projektu do 31. 12. 2011.
U nevyčerpaných vstupenek
bude jejich platnost při návštěvě muzea či galerie automaticky prodloužena.
■ Jana Komínová, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 249, e-mail:
kominova.j@kr-vysocina.cz

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže obcí My třídíme nejlépe a ukončení
krajské komunikační kampaně
Slavnostní vyhlášení výsledků
a předání cen zástupcům vítězných obcí se spolu s ukončením
Krajské komunikační kampaně
2009 uskuteční 26. listopadu
na Krajském úřadu kraje Vysočina v Jihlavě.
V rámci projektu spolupráce kraje Vysočina s Autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a. s., k problematice třídění využitelných složek
komunálních odpadů proběhly Krajská komunikační kampaň 2009 a Soutěž obcí My
třídíme nejlépe. Za realizátora
kampaně i soutěže byla vybrána Agentura Dobrý den, s. r. o.,
z Pelhřimova.
Krajská komunikační kampaň
byla neotřelou, pestrou a aktivní formou vybraného realizátora zaměřena na informování
a ovlivňování cílových skupin
veřejnosti i obcí s cílem zlepšit kvalitu všech využitelných
složek komunálního odpadu.

Dílčí cíl ﬁnancovala společnost EKO-KOM, a. s., ve výši
2 mil. Kč.
Do soutěže obcí byly zařazeny
všechny obce, které jsou zapojeny do systému Ekokom. Podle počtu obyvatel byly obce
rozděleny do čtyř velikostních kategorií a hodnotilo se
roční období IV. 2008 až III.
2009 z dat čtvrtletních výkazů o vytříděném, využitém a
odstraněném množství i druzích komunálního odpadu zasílaných jednotlivými obcemi.
Soutěž obcí My třídíme nejlépe
obsahuje dílčí soutěže – hlavní, vedlejší, doplňkovou soutěž
a soutěž starostů obcí. Podrobná pravidla soutěže jsou popsána na stránkách projektu www.
tridime-vysocina.cz. Vítězové
každé velikostní kategorie obdrží od kraje ﬁnanční příspěvek:
1. místo v Hlavní soutěži – darovací smlouva na 60 tis. Kč
2. místo v Hlavní soutěži – da-

rovací smlouva na 35 tis. Kč
3. místo v Hlavní soutěži – darovací smlouva na 20 tis. Kč
1. místo ve Vedlejší soutěži
– darovací smlouva na 35 tis. Kč
Doplňkovou soutěž sponzoruje společnost Asekol, s. r. o.,
a týká se výtěžnosti zpětného
odběru elektrozařízení.
1. místo obec do 500 obyvatel
– 10 tis. Kč
1. místo obec 501–2 000 obyvatel – 15 tis. Kč
1. místo obec 2 001–10 000
obyvatel – 25 tis. Kč
1. místo obec nad 10 tis. obyvatel – 40 tis. Kč
V soutěži starostů obcí jsou
výstupem znaky obcí vyrobené z odpadových materiálů. Ode Dne otevřených dveří
na krajském úřadu v květnu
jsou všechny znaky vystaveny v prostorách krajského úřadu a jsou i ústřední součástí
Tematické výstavy k problematice odpadů, která probíhá

během listopadu v sídle kraje.
Zástupci dvou obcí (vybraný
znak odbornou komisí a znak
vylosovaný ze všech účastníků) obdrží 30 triček se svým
znakem a sloganem kampaně.
Všichni tvůrci znaků obdrží
certiﬁkát o vytvoření rekordu.
Realizátor soutěže obcí Agentura Dobrý den, s. r. o., věnuje
všem oceněným Českou knihu rekordů a volné vstupenky
do Muzea rekordů a kuriozit
v Pelhřimově.
Konečné výsledky budou zveřejněny po polovině listopadu
na webových stránkách www.
tridime-vysocina.cz.
Všem zúčastněným obcím děkujeme za ochranu životního prostředí podporou udržení
a zkvalitnění tříděného sběru
odpadů.
■ Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon. 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz
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Peníze z EU na vodohospodářskou infrastrukturu

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky
vyhlásily již XIII. výzvu pro
podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí
(dále jen OPŽP). Žádosti budou přijímány od 2. listopadu
2009 do 5. ledna 2010. Výzva
je určena pro projekty vedoucí
ke snížení znečištění vod z komunálních zdrojů a zlepšení
jakosti pitné vody a byla zařazena do harmonogramu výzev
na jaře tohoto roku jako jeden
z protikrizových instrumentů
v OPŽP.
Dotace jsou určeny pro projekty zaměřené na výstavbu,
rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících veřejné potřebě a dále na výstavbu,
rekonstrukci a intenziﬁkaci

centrálních čistíren odpadních
vod nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění
v aglomeracích pod 2000 tzv.
ekvivalentních obyvatel, které
se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné
oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy
Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod
a v povodí vodního díla Nové
Mlýny, což z území kraje Vysočina je více než polovina
území (povodí řek Svratky,
Oslavy, Jihlavy a Dyje).
Dále o podporu budou moci
žádat zájemci s projekty zaměřenými na výstavbu, rekon-

strukci a intenziﬁkaci úpraven
vody, zdrojů pitné vody a přivaděčů zásobujících více než
2 000 obyvatel a výstavbu
a dostavbu rozvodných sítí
pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel.
Tyto projekty budou podpořeny i v případě aglomerací pod
2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu.
Podmínkou je, že projekt bude
součástí komplexního řešení
zásobování vodou a odvádění
a čištění odpadních vod v těchto aglomeracích.
Výše prostředků určená pro
tuto výzvu dosahuje částky
8 miliard korun. Z toho na projekty na snížení znečištění vod
je určeno 5 miliard korun a na
projekty vedoucí ke zlepšení ja-

kosti pitné vody 3 miliardy korun. Příjem žádostí o podporu
bude ukončen před 5. lednem
2010, pokud objem požadované
dotace z prostředků EU dosáhne u písemně došlých žádostí
dvojnásobek uvedené alokace.
Na internetových stránkách
OPŽP bude od zahájení příjmu
žádostí zobrazeno počítadlo,
které bude znázorňovat objem
požadované dotace u přijatých
žádostí.
Více informací naleznete na
webových stránkách OPŽP
www.opzp.cz nebo přímo na
Státním fondu životního prostředí ČR, který má krajské
pracoviště v Jihlavě.
■ Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

