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Aktualizace Zásad územního rozvoje
kraje Vysočina
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování
a stavebního řádu, jako pořizovatel Zásad územního rozvoje
kraje Vysočina zahájil konzultace Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje
kraje Vysočina, která je nezbytným podkladem pro vlastní aktualizaci ZÚR KrV.
OÚPSŘ je povinen dle § 42
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložit Zastupitelstvu kraje Vysočina
nejpozději do dvou let po vydání ZÚR KrV zprávu o jejich
uplatňování v uplynulém období.
ZÚR KrV byly vydány dne
16. září 2008, proto OÚPSŘ
přistoupil ke zpracování Zprá-

vy o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
za uplynulé období. Návrh
zprávy musí být před předložením zastupitelstvu kraje ke
schválení konzultován s obcemi kraje a s dotčenými orgány. Dne 25. února 2010 byl
tento návrh zprávy zaslán ke
konzultaci obcím kraje Vysočina a dotčeným orgánům
s možností vyjádřit se k návrhu zprávy nejpozději do
2. dubna 2010. Návrh zprávy
byl zaslán na vědomí – pro informaci – i sousedním krajům
a správcům technické infrastruktury, aby OÚPSŘ zajistil
co nejširší konzultaci návrhu
zprávy. Návrh zprávy je také
uveřejněn na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.

cz › Krajský úřad › Dokumenty odborů › Odbor územního
plánování a stavebního řádu
› Zásady územního rozvoje.
Zpráva o uplatňování Zásad
územního rozvoje kraje Vysočina, doplněná a upravená na
základě konzultací, bude předložena Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení. Po svém
schválení se zpráva stane „zadáním“ pro aktualizaci ZÚR
KrV. Na základě toho „zadání“
bude zahájen proces pořízení
aktualizace ZÚR KrV dle stavebního zákona.
■ Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 270, e-mail:
rysava.l@kr-vysocina.cz
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Rizika zjišťovaná při přezkoumání
hospodaření obcí
Při každoročním přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí jsou
kontrolory krajského úřadu
zjišťovány různé nedostatky, nesrovnalosti či problémy
v hospodaření obcí, které mohou mít v případě jejich neodstraňování negativní dopad na
budoucí rozvoj a hospodaření obcí. Na základě průběžného vyhodnocování poznatků
lze shrnout rizika, jež mohou
ohrožovat správné fungování
zejména malých obcí, následujícím způsobem:
velké množství právních
předpisů upravujících činnost obcí, jejich častá
novelizace, vzájemně nekompatibilní ustanovení zákonů a vyhlášek, rozdílné
výklady některých ustanovení zákonů
neustále rostoucí požadavky na administrativu a zajišťování nových činností

(aktuálně například reforma
účetnictví veřejné správy,
datové schránky, elektronické úřední desky), mnohdy
finančně zatěžující rozpočty obcí a ztěžující práci převážně neuvolněných starostů
obcí
nestanovení jednoznačných
pravidel a podmínek při poskytování různých dotací například ohledně jejich
správného zaúčtování nebo
reálnosti splnění
nedostatek vlastních finančních prostředků potřebných
pro plnění funkcí obcí, přílišná závislost na daňových
příjmech a na rozhodování
řady orgánů a institucí o dotacích
nedodržování zákonných
povinností hospodařit podle
schváleného rozpočtu a průběžně provádět rozpočtové
změny formou rozpočtových
opatření

nedostatečná právní a ekonomická kvalifikace zastupitelů rozhodujících o výdajích
veřejných finančních prostředků z rozpočtu obce
formální nebo nedostatečná
činnost finančních výborů,
jež by měly kontrolovat hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
formální nebo nedostatečná
činnost kontrolních výborů,
které by měly prověřovat plnění usnesení zastupitelstva
obce a dodržování právních
předpisů obecním úřadem
nedostatečná odborná kvalifikace některých účetních,
zejména těch, již pracují na
částečný pracovní úvazek
opakující se nedostatky
v účetnictví, podceňování
významu správné evidence
a pravidelné inventarizace
majetku, nesoulad mezi evidencí majetku a účetnictvím,
nedostatečné vymáhání ne-
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uhrazených pohledávek
nedostatečné, někdy zcela formální chápání významu řídicí kontroly v rámci vnitřního
kontrolního systému obce, neprovádění důsledné kontroly
vlastního hospodaření
neprovádění veřejnosprávních
kontrol hospodaření zříze-

ných příspěvkových organizací nebo účelovosti použití
dotací poskytnutých z rozpočtu obce jiným subjektům
neaktuální vnitřní předpisy
vztahující se k finančnímu
hospodaření
zbytečné placení pokut a penále jako sankčních postihů

z důvodu neznalosti právních
předpisů nebo podmínek stanovených pro použití dotací
nedostatečné sdělování informací o činnosti zastupitelstev
obcí občanům, nepřehlednost nebo nesrozumitelnost
zápisů z jednání zastupitelstva obce, chybějící záznamy

o průběhu a výsledku hlasování zastupitelstva
■ Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz

Soutěž obcí My třídíme nejlépe 2010
Aktivní účast v systému odděleného sběru využitelných složek
komunálního odpadu všech obcí zapojených do systému Ekokom
zhodnotí soutěž obcí.
Nová kritéria hlavní soutěže posuzují množství vytříděného odpadu a zároveň hodnotí zaplněnost sběrných nádob ve vztahu
k objemu nádob a četnosti svozu (tzv. efektivita sledované komodity). Kritéria pro ročník 2010 jsou následující:
1. Celková výtěžnost sběru papíru, plastů, nápojových kartonů, bílého a barevného skla na jednoho občana (v kg na
1 obyvatele/čtvrtletí, 1 kg = 10 bodů)
2. Poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek odpadu (bez kovů) a množstvím směsného KO (1 % = 1 bod, maximálně 50 bodů) za každé čtvrtletí
3. Efektivita ve všech třech sledovaných komoditách (plast+papír
+sklo) (60 bodů/ čtvrtletí)
4. Efektivita alespoň ve dvou sledovaných komoditách (papír+plast, nebo papír+sklo, či plast+sklo) (40 bodů/čtvrtletí)
5. Efektivita alespoň v jedné sledované komoditě (papír, nebo
plast, či sklo) (20 bodů/čtvrtletí)
6. Efektivita v žádné výše uvedené komoditě (0 bodů/čtvrtletí)
Soutěž ověří, jak je využívána sběrná síť obcí, zda se sběrné nádoby nevyvážejí poloprázdné nebo zda přeplněnost sběrných nádob
nevyžaduje změnit intenzitu svozu či počet/objem nádob. Efektivní hodnoty pro sledované komodity jsou nastaveny v rozmezí: papír 50–100 kg/m³, plast 17–40 kg/m³ a sklo 120–360 kg/m³.
Pro názornost příklad: ﬁktivní obec má šest nádob na sklo o objemu 1 100 litrů, sváží 1 x měsíčně, tedy objem nádob za čtvrtletí
je 3 x 6 x 1 100 = 19 800 litrů (19,8 m³). Množství skla za čtvrtletí v těchto nádobách vážilo celkem například 5 600 kg. Efekti-

vita za sledované období vychází z poměru hmotnosti komodity
v kg k objemu sběrných nádob na komoditu v m³, v našem případě 5 600/19,8 = 282,8 kg/m³. Výsledek je optimální/efektivní,
obec má správně nastavený systém svozu skla, nedoplácí za tuto
komoditu, ale obdrží i finanční bonus od společnosti Ekokom
a 20 bodů/komodita sklo za dané čtvrtletí v soutěži obcí.
Obce zůstávají pro účely soutěže rozděleny do čtyř velikostních
kategorií a podkladem pro hodnocení budou opět data ze čtvrtletních výkazů zasílaných společnosti EKO-KOM, a. s., za období
IV. 2009 a I.–III. 2010.
Vedlejší soutěž, která posuzuje poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek odpadu (bez kovů) a množstvím směsného KO za celé období soutěže, a doplňková soutěž ke zpětnému
odběru elektrozařízení nebudou měněny. Vítězové hlavní (1.–3.
místo) a vedlejší (1. místo) soutěže ve všech kategoriích získají na
slavnostním ukončení soutěže obcí a krajské komunikační kampaně od kraje ﬁnanční dar. Alokovaná částka činí 600 tis. Kč stejně jako pro minulý ročník soutěže. Doplňkovou (1. místa) soutěž
sponzoruje společnost ASEKOL, s. r. o., ve výši 90 tis. Kč.
Realizátorem soutěže je Agentura Dobrý den z Pelhřimova a průběžné výsledky budou zveřejňovány na www.tridime-vysocina.cz, kde jsou přehledy i minulých ročníků soutěže spolu
s praktickými radami, odkazy a informacemi.
Všem obcím přejeme v jednotlivých dílčích soutěžích hodně
úspěchů a děkujeme za přínos k ochraně životního prostředí prostřednictvím třídění komunálních odpadů.
■ Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Hlasování v anketě Zlatá jeřabina 2009
Kraj Vysočina vyhlásil již 6. ročník veřejné ankety Zlatá jeřabina –
Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009. Hlasování o Cenu
kraje Vysočina za kulturní počin roku probíhá od 1.
března do 9. dubna 2010. Anketa je tradičně rozdělena
do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní
dědictví. Jejím cílem je poukázat na pestrost kulturních aktivit, které se v průběhu roku 2009 uskutečnily na území našeho kraje. Opomenuty nezůstávají ani
obnovy kulturních památek, na něž vynakládají jejich
vlastníci velké úsilí. První tři vítězné kulturní počiny v obou kategoriích s nejvyšším počtem hlasů získají spolu s Cenou kraje Vysočina i ﬁnanční odměnu. Popis jednotlivých počinů včetně fotograﬁí
vystihujících atmosféru při akcích a zachycujících současný stav památek je k dispozici na webových stránkách kraje Vysočina > Kultura a památky. Tam také máte možnost hlasování přes elektronický

formulář nebo můžete využít hlasování prostřednictvím originálních hlasovacích lístků z únorových novin Kraj Vysočina. Bonusem
pro ty, kteří se zúčastní hlasování, je nejen nabídnutí účasti na slavnostním vyhlášení výsledků ankety,
ale také získání knih podpořených z grantového programu Edice Vysočiny včetně dárkového poukazu na
divadelní představení dle vlastního výběru pro sezonu 2010/2011 v Horáckém divadle Jihlava. Slavnostní galavečer, v jehož rámci budou oceněny první tři
vítězné počiny v každé kategorii, se uskuteční za hudebního doprovodu vokální skupiny Voxtet ve čtvrtek 20. května 2010 v Horáckém
divadle Jihlava.

Zlatá jeřabina

■ Iva Doležalová, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 260, e-mail: dolezalova.i@kr-vysocina.cz
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Seminář na téma
Evidence obyvatel a rušení údaje o místu trvalého pobytu
Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), zajišťují všechny obecní
úřady výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel.
Ne vždy se však obecním úřadům daří jednotlivá ustanovení citovaného zákona správným způsobem realizovat. K pochybením
dochází zejména při přihlašování občanů k trvalému pobytu, vyplňování přihlašovacích lístků k trvalému pobytu, vedení jejich
Datum
Čas

Obvod

evidence a ukládání, poskytování údajů z informačního systému
evidence obyvatel a rušení údaje o místu trvalého pobytu.
Aby se výše uvedeným pochybením předešlo, oddělení ostatních
správních činností Krajského úřadu kraje Vysočina, uskuteční
pro všechny obecní úřady v kraji Vysočina seminář se zaměřením na nejvíce používaná ustanovení zákona o evidenci obyvatel,
a to v následujících termínech:
Místo školení

26. 3. 2010 Havlíčkův Brod
9.00 hod.

Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 87
– sál staré radnice

30. 3. 2010 Jihlava
9.00 hod.

Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava, Žižkova 57
– kongresový sál, budova B

23. 3. 2010 Pelhřimov
9.00 hod.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pelhřimov,
Pražská 127

9. 4. 2010
9.00 hod.

Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava, Žižkova 57 –budova B,
zasedací místnost B 3.15

Telč

13. 4. 2010 Třebíč
9.00 hod.

Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6
– zasedací místnost A 043

8. 4. 2010
9.00 hod.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
– velká zasedací místnost

Žďár nad Sázavou
(Žďár nad Sázavou + Bystřice nad Pernštejnem)

15. 4. 2010 Žďár nad Sázavou
9.00 hod.
(Velké Meziříčí+ Nové Město na Moravě)

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
– velká zasedací místnost

Upozorňujeme, že pozvánky na výše uvedený seminář obdrží jednotlivé obce prostřednictvím datových schránek.
■ Věra Burešová, oddělení ostatních správních činností, telefon: 564 602 179, e-mail: buresova.v@kr-vysocina.cz
■ Miroslava Marešová, oddělení ostatních správních činností, telefon: 564 602 180, e-mail: maresova.m@kr-vysocina.cz

Veřejnost může pátrat v evidenci válečných hrobů
Najít zmínku o odvaze, službě vlasti nebo připomenutí
záslužných činů vojáků i civilistů z druhé i první světové války může díky nové
databázi i veřejnost. Tento
týden byla nově zpřístupněna evidence válečných hrobů
umístěných v kraji Vysočina
a dále v celé České republice i v zahraničí. Tato evidence zahrnuje nejen místa,
kde jsou pohřbeny ostatky
osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve
vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, ale
i pomníky a pamětní desky

nebo jiné symboly, připomínající válečné události.
Evidenci válečných hrobů
zpracovávají obecní úřady obcí
s rozšířenou působností, krajské úřady a Ministerstvo obrany ČR od roku 2005. „Za toto
období byly v kraji Vysočina shromážděny údaje o 1 732
válečných hrobech a více než
17 600 evidovaných válečných
obětech. Současně byla pořízena fotodokumentace jednotlivých válečných hrobů a za
spolupráce krajského úřadu
a ministerstva pověřené obecní
úřady obcí s rozšířenou působností zadaly údaje do eviden-

ce,“ uvedla Jaroslava Váchová
z Krajského úřadu kraje Vysočina.
Každý zájemce, který si chce
vyhledat například někoho ze svých předků nebo osobu, o níž slyšel, že zahynula
během války, a neví, kde je
pohřbena nebo kde je připomenuta, může si nyní v centrální
evidenci válečných hrobů, která je k dispozici na internetové stránce www.valecnehroby.
army.cz, tyto údaje zjistit. „Pokud už tuto osobu nebo válečný hrob najde, může si dále
prohlédnout i připojenou fotodokumentaci a také zjistit, kdo

údaje do evidence zadal. Ten
může zodpovědět i případné
dotazy,“ doplnila Jaroslava Váchová.
V kraji Vysočina je nejvíce evidovaných válečných hrobů a pietních míst na Jihlavsku (713),
dále pak na Třebíčsku (295),
na Havlíčkobrodsku (256), na
Žďársku (255) a na Pelhřimovsku (193).
■ Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Informace

Informace k pravidelné anketě
Pravidelnou každoroční aktivitou spojenou s vydáváním
tohoto Zpravodaje je anketa, respektive krátký dotazníkový formulář doplněný
anketou. Redakční rada Zpravodaje se pomocí tohoto nástroje snaží získat informace

o potřebách svých čtenářů. Na
základě ohlasů v anketě zařazujeme nejen konkrétní metodické texty, ale i pozvánky na
krajské i jiné akce, a upozorňujeme mimo jiné na úspěchy
obcí či organizací obcím blízkých.

V letošním roce kraj Vysočina
dotazníkové šetření ke spokojenosti s obsahem Zpravodaje
připravuje také, pouze měníme způsob a prostředí dotazování. Na vaše názory, podněty
a potřeby se vás budeme ptát
prostřednictvím obdobného

formuláře. Využijeme k tomu
pravidelné setkání Rady kraje
Vysočina se starosty regionu,
které je plánováno na podzim
letošního roku.
Za redakční radu Zpravodaje
■ Jitka Svatošová

Nová zubařka v Bystřici nad Perštejnem
Při obecném nedostatku kapacit zubních ordinací je každá informace o novém stomatologovi příznivou a vítanou zprávou.
Na odboru zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina splnila
podmínky nové registrace MUDr. Milada Trojáková. Jde o zku-

šenou zubařku, která se do našeho kraje přistěhovala. Paní doktorka začne ordinovat na Poliklinice v Bystřici nad Pernštejnem
od 1. února 2010 a je ochotna přijímat pacienty z celé Vysočiny.
Telefonní spojení pro objednávání je 566 552 445.

Bytová výstavba na Vysočině klesá
V roce 2009 došlo v kraji Vysočina oproti předcházejícímu roku
k poklesu jak dokončených bytů, tak i zahájené výstavby nových
bytů. Počet zahájených i dokončených bytů byl v roce 2009 nejnižší za poslední čtyři roky. Zatímco počet dokončených bytů do
roku 2008 každoročně rostl a k poklesu došlo až loňském roce,
počet bytů, u nichž se s výstavbou teprve začalo, na Vysočině
klesá již od roku 2006.

Celkem bylo v roce 2009 v kraji Vysočina dokončeno 1 416 nových bytů. Z toho nejvíce 927 v rodinných domech, v bytových
domech pak 265. Meziročně poklesl počet dokončených bytů
o více než 18 %, u zahájených staveb o 13 %.
V porovnání s ostatními kraji bylo v roce 2009 dokončeno méně
bytů jen v krajích Karlovarském a Ústeckém. Absolutně nejvíce
bytů je již tradičně stavěno v Praze a Středočeském kraji.

Zahájené a dokončené byty v krajích v letech 2006–2009
Kraj
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Celkem

Dokončené byty v roce
2006
2007
5 186
9 422
5 958
8 598
1 909
2 088
2 067
1 906
638
543
1 119
1 153
1 024
1 198
1 238
1 796
1 515
1 866
1 495
1 681
3 965
6 013
1 306
1 766
1 138
1 661
1 632
1 958
30 190
41 649

2008
6 328
8 041
2 707
2 662
628
993
1 355
1 919
1 847
1 729
4 553
1 839
1 326
2 453
38 380

2009
7 397
7 422
2 173
2 051
512
1 089
1 480
1 516
1 612
1 416
4 952
2 026
1 894
2 986
38 526

Zahájené byty v roce
2006
2007
7 901
7 886
8 407
8 201
2 689
2 568
2 252
2 117
760
588
1 798
1 913
1 595
1 244
2 012
2 087
2 262
2 498
1 723
1 671
5 909
5 614
1 793
2 167
1 724
2 010
2 922
3 232
43 747
43 796

Zdroj dat: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky – časové řady, ČSÚ Praha, 2010.
■ Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

2008
6 810
9 516
2 841
2 458
769
1 829
1 591
2 396
1 733
1 591
4 196
2 280
1 607
3 914
43 531

2009
5 719
7 516
1 910
2 084
845
1 631
1 535
1 942
2 078
1 380
4 427
1 840
1 300
3 112
37 319
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Jarní úklid Vysočiny
Ve spolupráci s obcemi, školami, neziskovými organizacemi, Krajskou správou a údržbou
silnic Vysočiny a autobusovými dopravci v kraji proběhne v termínu od 16. do 22. 4.
2010 již druhý ročník akce Čistá Vysočina. Jedná se o aktivitu projektu Vysočina 21, který
realizuje kraj Vysočina za podpory Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí ČR.
Přihlašování bude probíhat během celého měsíce března prostřednictvím elektronického
formuláře na webových stránkách kraje Vysočina. Zájemci
vyplní krátký dotazník, který
umožní lepší organizaci celé
akce. Kromě identiﬁkačních
údajů a předpokládaného počtu zapojených osob uvedou
zájemci také lokality, jež se jim
jeví jako nejnutnější pro úklid

v jejich okolí (může se jednat
o plochy kolem silnic, odpočívadla, příkopy, parčíky a další prostranství v bezprostřední
blízkosti silnic II. nebo III. třídy).
Pracovníci Krajského úřadu kraje Vysočina zajistí rozvoz pytlů a reﬂexních
pomůcek, které budou poskytnuty v rámci projektu
Vysočina 21 zdarma. Zúčastněné organizaci bude předán
List účastníka s podrobnými
informacemi k úklidu dané
lokality. Každý účastník obdrží kartičku, která bude obsahovat jednak povinnosti
účastníka a pokyny ke třídění
odpadu a jednak bude sloužit
jako volná jízdenka v případě využití autobusové dopravy v rámci úklidu, již zdarma
umožní autobusoví dopravci
kraje Vysočina.

Mimo obec zajistí svoz odpadků Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pokud bude úklid
prováděn přímo v obci, je třeba
zajistit svoz odpadu s obecním
či městským úřadem. Výjimku budou tvořit obce s neuvolněným starostou, kde bude
svoz zdarma zajišťovat Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
V loňském roce se do akce
Čistá Vysočina zapojilo přes
6 000 lidí a bylo sesbíráno přes
30 tun odpadků, jejichž část
byla použita k dalšímu zpracování. Tato aktivita je jedna
z mnoha v rámci projektu Vysočina 21, která posiluje spolupráci mezi podnikatelským
sektorem, veřejnou správou,
neziskovými
organizacemi
a veřejností. Díky svému zcela
konkrétnímu a srozumitelnému záměru – navíc s okamži-

tým výsledkem – podporuje
zájem veřejnosti o principy trvale udržitelného rozvoje, který klade důraz na uvažování
o způsobu života společnosti s ohledem na ekonomické
a přírodní zdroje, životní prostředí a potřeby budoucích generací.
Další připravovanou aktivitou
projetu Vysočina 21 je Veletrh
produktů typických pro kraj
Vysočina, jenž se uskuteční
6. května 2010 v Jihlavě. Cílem
bude seznámit veřejnosti s produkty z Vysočiny a podpořit
regionální trh.
Více informací:
■ Marta Vencovská, odbor
regionálního rozvoje, koordinátorka Zdravého kraje Vysočina a MA 21
telefon: 564 602 556, e-mail:
vencovska.m@kr-vysocina.cz

Tento projekt je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

Make a Connection = Připoj se
Tento program nabízí mladým
lidem z Vysočiny možnost získat ﬁnanční podporu na jejich
vlastní dobrovolnické projekty.
Program je v České republice realizován Nadací rozvoje
občanské společnosti (NROS)
a společností Nokia. Úspěšní mladí žadatelé získají nejen peněžní příspěvek na své
projektové aktivity, ale také
potřebnou podporu v oblasti
projektového řízení a školení
zaměřené na rozvoj jejich dovedností.
Projekty mladých lidí nejsou nijak tematicky omezeny, musí být
však zaměřeny směrem „ven“ na
podporu komunity či vylepšení veřejného prostoru, kde žijí.
V rámci projektových aktivit
tak mají mladí možnost zapojit
se do společenského dění, poznat své okolí a skrze to sami
sebe. V rámci programu bylo

za uplynulých osm let podpořeno přes 630 projektů, které
zrealizovalo téměř 4 500 mladých lidí.
Zájemci o grant musí být ve
věku od 16 do 26 let a svůj
projekt mohou přihlásit do
programu nejpozději do 31.
března 2010. Nezávislé hodnoticí komise pak vyberou
nejlepší projekty, které získají ﬁnanční podporu do výše
30 000 Kč. Mladí lidé kromě
získání peněžního příspěvku
absolvují několikadenní školení pod vedením profesionálních lektorů, zaměřené na
zlepšení a rozvoj schopností a dovedností potřebných pro
úspěšnou realizaci jejich projektů, a zdokonalí se například také
v komunikaci s médii a fundraisingu.
Projekty, které jsou v programu Make a Connection – Při-

poj se podpořeny, dokazují, že
dnešním mladým lidem není
svět kolem nich lhostejný. Mají
zájem se aktivně podílet na
pozitivním rozvoji své komunity, jsou tvůrčí a zodpovědní. V rámci loňského ročníku
programu například v Pelhřimově místní mladí vymalovali podchod u autobusového
nádraží grafﬁti, v Jaroměřicích nad Rokytnou uspořádali mladí festival amatérských
ﬁlmů natočených na domácích videokamerách a skupina
mladých z Chotěboře vyrazila
na Podkarpatskou Ukrajinu,
aby tam nafotili obrázky pro
výstavu o jejich krajině a životě lidí.
O programu Make a Connection – Připoj se je součástí globální iniciativy společnosti
Nokia a nadace International
Youth Foundation (IYF). Cí-

lem programu je podpora pozitivního rozvoje mladých lidí
tím, že jim nabízí příležitost
navázat užší kontakt s jejich
rodinami, vrstevníky a okolím obecně. Program rozšiřuje možnosti vzdělání mladých
lidí, pomáhá jim získávat životní zkušenosti a podílet se
na životě v jejich regionech.
Další informace o programu
Make a Connection – Připoj
se jsou k dispozici na www.
pripojse.cz.
■ Kateřina Červená, Nadace
rozvoje občanské společnosti telefon: 227 217 215, e-mail:
katerina.cervena@nros.cz
■ Petr Holý, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail:
holy.p@kr-vysocina.cz
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Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace
na monitoring radonu v rámci Radonového programu
ČR v kraji Vysočina za rok 2009
Ukazatel
Převzato od Státního ústavu radiační ochrany k rozmístění
Skutečně rozmístěno detektorů
Rozdíl – nerozmístěno detektorů
Přijatá státní dotace na rozmístění detektorů od SÚJB
Vyplacená státní dotace krajem Vysočina
Sběr detektorů – skutečnost
Přijatá státní dotace na sběr detektorů od
SÚJB
Vyplacená st. dotace krajem Vysočina
Přijatá státní dotace od SÚJB v roce 2009
z toho: za I. pololetí 2009
za II. pololetí 2009
Vyplacená státní dotace v roce 2009
z toho: za I. pololetí 2009
za II. pololetí 2009

Počet detektorů
/ st. dotace v Kč
2 000
1 988
12
99 400
99 400
1 581
39 525
39 525
138 925
111 150
27 775
138 925
22 050
116 875

Rozmísťování detektorů
V roce 2008 se podařilo rozmístit v kraji Vysočina 1 988 kusů detektorů, což je stále nejvíce v rámci České republiky, jak je patrno dále ze srovnávací orientační tabulky. Krajský úřad v rámci
své vstřícnosti a nad rámec svých zákonných povinností z vlastní

iniciativy individuálně uspokojil požadavky 84 žadatelů o monitoring radonu, což je více než dvojnásobek minulého roku a důsledek intenzivní osvěty kraje i vstřícnosti vůči občanům jim
v této problematice, byť nad rámec jeho zákonných povinností,
maximálně pomoci.
Sběr detektorů rozmístěných v roce 2008
Sběr detektorů rozmístěných v roce 2008 se uskutečňoval průběžně v měsíčních intervalech na základě výzev Státního ústavu
radiační ochrany. Neobešel se však bez opakovaných upomínek
krajského úřadu některým občanům ani bez náročného organizačního zabezpečení sběru detektorů. Celkem bylo krajským úřadem řádně zkontrolováno, zaevidováno a vyexpedováno celkem
1 581 kusů detektorů.
Podnik podporující zdraví
Do tohoto projektu byl z vlastní iniciativy krajského úřadu též
zapracován monitoring radonu – radiační zátěže vybraných pracovišť dle metodiky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na
Krajském úřadu kraje Vysočina v přízemí objektů Žižkova 57,
Žižkova 16, Seifertova 24 a Seifertova 26. Na základě výsledků
prvního měření proběhlo na dvou postižených pracovištích zvýšeným výskytem radonu (Žižkova 57 a Seifertova 24) opakované roční měření za účelem stanovení dávkového příkonu záření,
které bylo v roce 2009 ukončeno s tím, že zjištěné hodnoty jsou
hluboko podlimitní, a tudíž bez nutnosti realizace protiradonových opatření.
Tato akce byla pro krajský úřad bezplatná a v České republice
zcela ojedinělá.

Radonový program ČR v roce 2009 – monitoring
Kraj
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský
CELKEM

Detektory
rozmístěné

Detektory
sběr

Dotace
rozmístěné

Dotace
sběr

Celkem

55
200
1 020
840
100
422
670
100
0
1 988
1 000
200
0
67
6 662

100
677
1 152
483
225
561
302
4
0
1 581
1 396
206
0
52
6 739

2 750
10 000
51 000
42 000
5 000
21 100
33 500
5 000
0
99 400
50 000
10 000
0
3 350
333 100

2 500
16 925
28 800
12 075
5 625
14 025
7 550
100
0
39 525
34 900
5 150
0
1 300
168 475

5 250
26 925
79 800
54 075
10 625
35 125
41 050
5 100
0
138 925
84 900
15 150
0
4 650
501 575
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Novinky ve Sbírce zákonů
Úroky z prodlení
V částce 11/2010 Sbírky zákonů vydané dne 4. 2. 2010 bylo pod
č. 33 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 142/1994 Sb., jímž se stanovuje výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.
Nařízení vlády nově stanovuje, že výše úroku z prodlení odpovídá
ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2010.
Nové národní kulturní památky
V částce 19/2010 Sbírky zákonů vydané dne 25. 2. 2010 bylo pod
č. 50 publikováno nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.
Nařízení vlády prohlašuje nové národní kulturní památky, z nichž
se na území Vysočiny nachází dvě nemovité kulturní památky
– Štáﬂova chalupa v Havlíčkově Brodě a Klášter premonstrátů
v Želivě a jedna movitá kulturní památka – Přemyslovský kruciﬁx z Jihlavy.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2010.
Rybářství
V částce 6/2010 Sbírky zákonů vydané dne 26. 1. 2010 byla pod
č. 20 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004
Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),
ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb.

Vyhláška mimo jiné obsahuje změnu vedení evidence o hospodaření v rybníkářství a vedení evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení (část 1. 1. 2011).
Veřejné zakázky
V částce 5/2010 Sbírky zákonů vydané dne 21. 1. 2010 byla pod
č. 16 publikována vyhláška, jíž se mění vyhláška č. 330/2006 Sb.,
o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dozor a kontroly v silniční dopravě
V částce 14/2010 Sbírky zákonů vydané dne 11. 2. 2010 byla pod
č. 39 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006
Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě.
Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky
V částce 13/2010 Sbírky zákonů vydané dne 8. 2. 2010 bylo pod
č. 37 publikováno rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Prezident republiky tímto vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek
28. května 2010 a sobotu 29. května 2010.
■ Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2010
konaného dne 2. 2. 2010
Usnesení 0001/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0002/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr. Bohumila Kovandu a Ing. Jana Nekulu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 1/ 2010.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0003/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rezignaci
RNDr. Stanislava Mácy, bytem J. Žižky 345, Telč, na funkci člena Zastupitelstva
kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2010-68, př. 1, stanovuje 29. leden 2010 jako
den, od kterého se poskytuje odměna Jiřímu Maděrovi, novému členovi zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0004/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ zprávu
o činnosti rady kraje ■ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé po-

loletí roku 2009, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2010-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0005/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0006/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje volí paní Ing. Danielu Tesařovou a paní Miladu Kalouskovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH, termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0007/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje předkládá návrh ústavního zákona dle materiálů ZK-01-2010-05, př. 1, ZK-01-2010-05, př. 2, a ZK-012010-05, př. 3, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, pověřuje
MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana kraje Vysočina, a JUDr. Drahoslava Oulehlu, předsedu Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, jednáním za
Zastupitelstvo kraje Vysočina ve věci podaného návrhu ústavního zákona,
kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních
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samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993
Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb., a o návrhu jednat v reálném čase jako o samostatném nebo zprostředkovaném a projednat s poslanci jeho podporu a poskytnout jim veškeré podkladové materiály.
odpovědnost: oPKŽÚ, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Usnesení 0008/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje výši paušální
částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, již nejsou
v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-012010-06.
odpovědnost: OSH, EO, termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0009/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu
s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje ve
výši 90 000 Kč Českému svazu biatlonu se sídlem U Pergamenky 3, Praha 7, IČ
00539180, na krytí nákladů spojených s pořádáním Mezinárodního poháru IBU
v biatlonu na kolečkových lyžích 2010.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0010/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje systémové řešení specializovaného vzdělávání lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství
a praktické lékařství pro děti a dorost pro rok 2010: poskytování návratných bezúročných půjček lékařům, kteří se připravují ke složení atestace v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, a to ve výši
nákladů k absolvování povinných vzdělávacích aktivit (dle vzdělávacího programu MZ ČR o oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti
a dorost) k ukončení specializačního vzdělávání v oboru s dobou splatnosti půjčky 5 let po ukončení specializačního vzdělávání. Podmínky návratné bezúročné
půjčky budou řešeny v individuálních smlouvách s žadateli a budou v souladu
s ust. § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, předloženy zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0011/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o půjčce dle materiálu ZK-01-2010-09, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 3. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0012/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 13
Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2010-10, př. 1 ■ Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2010-10, př. 2 ■ Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2010-10, př. 3 ■ Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2010-10, př. 4 ■ Dodatek
č. 12 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2010-10, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 15. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0013/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout investiční dotaci ve výši 12 500 tis. Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638, na úhradu stavebních nákladů souvisejících s instalací
lineárního urychlovače a magnetické rezonance, schvaluje ■ v rámci výdajové
časti rozpočtu kraje a kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice
a položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 12 500 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o stejnou částku
12 500 tis. Kč ■ navýšení závazného ukazatele Dotace na investice pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o 12 500 tis. Kč na úhradu stavebních nákladů souvisejících s instalací lineárního urychlovače a magnetické rezonance.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0014/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2010
dle materiálu ZK-01-2010-12, př. 1.

strana 8

odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0015/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu za rok 2009 v celkové výši 25 199 tis. Kč
do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-01-2010-13, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0016/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2010 dle materiálu ZK-01-2010-14, př. 5.
odpovědnost: V. Novotný, ORR, OE, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0017/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vzor smlouvy
o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2010-15, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0018/01/2010/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst.
3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH, termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0019/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 413
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2010-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0020/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 414
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2010-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. března 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0021/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky vzniklé dle geometrického plánu č. 130-6823/2009 par. č. 576/16
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m², par. č. 576/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91 m², par. č. 576/18 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 45 m², par. č. 576/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m², par. č. 576/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
24 m², par. č. 576/21 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 137 m², par.
č. 576/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m², par. č. 576/23
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 208 m², par. č. 576/24 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m², par. č. 576/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m², par. č. 576/27 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m², par. č. 664/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
225 m², par. č. 664/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m², par.
č. 846/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m² a par. č. 846/3
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m², vše v k. ú. a obci Kdousov,
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kdousov, schvaluje Dodatek č.
415 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2010-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0022/01/2010/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: duben 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0023/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 1356/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 262 m², par.
č. 1356/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m², par. č. 1356/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m², dále díly „h“ o výměře 3 m² sloučený do pozemku par. č. 1356/2, „g“ o výměře 19 m² sloučený do pozemku par.
č. 156/29 a „ch“ o výměře 3 m² sloučený do pozemku par. č. 68, vše v k. ú. Modlíkov u Přibyslavi a obci Modlíkov, oddělených geometrickým plánem č. 127-253/
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2008 ze dne 19. 11. 2008 z pozemku par. č. 1356/1 v k. ú. Modlíkov u Přibyslavi
a obci Modlíkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Modlíkov,
schvaluje dodatek č. 418 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0031/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací na část pozemku par. č. 4235/6 – ostatní plocha,
silnice o výměře 3 904 m² v k. ú. a obci Moravské Budějovice z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví obce Litohoř.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0024/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem:
■ pozemky par. č. 1226/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 166 m², a par.
č. 1226/4 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 141 m², v k. ú a obci Růžená z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Růžená ■ pozemky par. č. 85
– zahrada o výměře 572 m² a st. par. č. 50 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
216 m² v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá, z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Krupá, schvaluje ■ dodatek Zřizovací
listiny č. 419 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočina dle materiálu ZK-01-2010-23, př. 1 ■ dodatek Zřizovací listiny č. 420 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržba silnic Vysočina dle materiálu ZK-01-2010-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0032/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce
a obcí Nová Ves u Chotěboře na straně budoucího obdarovaného na části pozemků par. č. 2061, par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. a obci Nová
Ves u Chotěboře zastavěných stavbou Komplexní úprava náměstíčka a dokončení chodníků v obci.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0025/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky par. č. 288/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 469 m², par. č. 288/5
– ostatní plocha, silnice o výměře 1 566 m² a dle GP č. 272-4892/2008 nově oddělený pozemek par. č. 288/21 – ostatní plocha, silnice o výměře 474 m² v k. ú.
Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví
města Moravské Budějovice ■ nabýt darem dle GP č. 272-4892/2008 nově oddělený pozemek par. č. 278/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m²
v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 421 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2010-24, př. 1 ■ dodatek č. 422 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2010-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0033/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže převést darem část pozemku par. č. 1596/1
v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou zastavěnou stavbou chodníku do vlastnictví
městyse Luka nad Jihlavou a městys se zaváže uvedenou část pozemku do svého
vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0034/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
způsobem, v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-01-2010-34, př. 1, od vlastníků
nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do
vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0035/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek
způsobem, v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-01-2010-35, př. 1, od vlastníků
nemovitosti vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do
vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0026/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek
par. č. 1224/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 52 m² v k. ú. a obci Dobroutov z vlastnictví města Polná id. 260/540, obce Brzkov id. 30/540, obce Dobroutov id. 30/540, obce Nížkov id. 50/540, obce Poděšín id. 30/540, obce Rosička
id. 20/ 540, obce Sirákov id. 30/540, obce Věžnice id. 30/540, obce Věžnička
id. 30/540 a obce Záborná id. 30/540 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu
2 600 Kč, schvaluje Dodatek č. 423 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2010-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0036/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 5999/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 223 m², v k. ú. Velké
Meziříčí vzniklý dle geometrického plánu č. 3322-208/2009 z vlastnictví města
Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0027/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1521/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m²
v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč,
schvaluje dodatek č. 424 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2010-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0037/01/2010/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. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0028/01/2010/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: duben 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0038/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Jihlava dle materiálu ZK-01-2010-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0029/01/2010/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. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0030/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova důchodců Žďírec, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2010-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0039/01/2010/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: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0040/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek
č. 2 kupní smlouvy dle materiálu ZK-01-2010-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0041/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní
účet kraje ve výši max. 60 mil. Kč určených na financování projektu III/03810
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Hesov – mosty ev. č. 03810-006, 007, 008 s tím, že finanční prostředky budou
uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0042/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Vysočinou a městem Přibyslav smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-01-2010-40, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 25. 2.2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0043/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Vysočinou a městem Třešť smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu
ZK-01-2010-41, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 25. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0044/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, v rámci Koncepce
podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytované v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti schválené usnesením vlády č. 127 ze dne 21. 2. 2007,
ukládá radě kraje připravovat záměr k realizaci v rámci materiálu ZK-01-201066, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový, termín: 15. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0045/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max.
1 560 000 Kč na zvláštní účet Posilování partnerství s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 20. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0046/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 29. 9. 2008 dle materiálu ZK-012010-43, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 20. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0047/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí podporu
kraje Vysočina k žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa dle materiálu ZK-01-2010-44, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 15. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0048/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou
polytechnickou Jihlava uzavřené dne 8. 10. 2007 dle materiálu ZK-01-2010-45,
př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0049/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout půjčku z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
ve výši 495 000 Kč Klastru přesného strojírenství Vysočina občanské sdružení,
IČ 22665986, za účelem podpory zapojení Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice do projektu Rozvoj Klastru přesného strojírenství Vysočina dle
materiálu ZK-01-2010-46, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 15. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0050/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí
a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, Žďár nad Sázavou, IČ 70925186, ve výši 340 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-01-2010-47, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0051/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
organizacím na podporu krajských center talentované mládeže: ■ FC VYSOČI-
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NA JIHLAVA, a. s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČ 26217350, ve výši 1 105 000 Kč
na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale dle materiálu ZK01-2010-48, př. 2 ■ Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Rošického 6, Jihlava, IČ 63438216, ve výši 255 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra
mládeže v plavání dle materiálu ZK-01-2010-48, př. 2 ■ Dukle Jihlava – mládež, Tolstého 23 Jihlava, IČ 70802769, ve výši 1 105 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v hokeji dle materiálu ZK-01-2010-48, př. 2
■ Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., Rošického 6, Jihlava, IČ 62797972, ve
výši 248 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu
dle materiálu ZK-01-2010-48, př. 2.
odpovědnost: OŠMS,EO, termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0052/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■schválit realizaci projektu DE-LAN dle materiálu ZK-01-2010-49, př. 1 ■ schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši
max. 2 560 800 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu DE-LAN
s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby
projektu ■ uložit odboru informatiky po obdržení smluvních podkladů k projektu připravit podkladový materiál pro zastupitelstvo kraje.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 06. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0053/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ schválit realizaci projektu eCitizen II dle materiálu ZK-01-2010-50, př. 1 ■ schválit převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši
max. 1 504 800 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu eCitizen II
s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby
projektu ■ uložit odboru informatiky po obdržení smluvních podkladů k projektu připravit podkladový materiál pro zastupitelstvo kraje.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 06. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0054/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ schválit realizaci projektu OSEPA dle materiálu ZK-01-2010-51, př. 1 ■ schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši
max. 1 201 200 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu OSEPA s tím,
že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu ■ uložit odboru informatiky po obdržení smluvních podkladů k projektu
připravit podkladový materiál pro zastupitelstvo kraje.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 06. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0055/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít grantovou dohodu k projektu PreCo dle materiálu ZK-01-2010-52, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 03. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0056/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ realizaci projektů Technologického centra kraje, rozvoje sítě ROWANet a Spisová služba
dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace výzvy Integrovaného oparečního programu č. 8 ■ převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo z cizích zdrojů ve výši max. 47,1 mil. Kč na zvláštní účet kraje Technologické centrum s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle
aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OI, OE, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0057/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace 47 obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 – Územní plánování v celkové výši 5 796 654 Kč na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace
dle materiálu ZK-01-2010-53, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 10. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0058/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda obci a svazku obcí na akce
zařazené do programu 129 180 Ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II dle materiálu ZK-01-2010-54, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31.
12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0059/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje
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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 materiálu ZK-01-2010-55, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0060/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Naše školka 2010 dle materiálu ZK-01-2010-56, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Naše školka 2010 ve složení: ODS – Marie Škvařilová
(TR), Martina Matějková (HB), KDU-ČSL – Jiří Havlíček (HB), Jana Houšková (PE), ČSSD – Dagmar Hromádková (ZR), KSČM – Ladislav Brož (PE), Milan Ustohal (TR) ■ Vladimíra Černého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru
grantového programu Naše školka 2010 ■ garantem grantového programu Naše
školka 2010 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0061/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Rozvoj podnikatelů 2010, podprogram A – Příspěvek na pořízení technologií,
výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor, a podprogram B
– Inovace v podnicích, dle materiálu ZK-01-2010-57, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 ve složení: ODS – Zbyněk
Pípal (PE), KDU-ČSL – Miroslav Vrbka (TR), Karel Pacal (ZR), ČSSD – Libor
Joukl (HB), Zdeněk Chlád (HB), KSČM – Pavel Kalabus (JI), Kamil Vejvoda
(ZR) ■ Jana Nekulu (TR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu
Rozvoj podnikatelů 2010 ■ garantem grantového programu Rozvoj podnikatelů
2010 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Olgu Wiesnerovou s právem
hlasovacím a Ivetu Fryšovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0062/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Volný čas 2010 dle materiálu ZK-01-2010-58, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor
grantového programu Volný čas 2010 ve složení: ODS – Martin Paclík (JI), Jiří
Servít (ZR), KDU-ČSL – Čeněk Jůzl (HB), Jaroslav Hrubý (TR), ČSSD – Zdeňka Bečková (PE), KSČM – Roman Ondrušek (PE), Martin Hrzán (JI) ■ Karla
Pačisku (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Volný čas
2010 ■ garantem grantového programu Volný čas 2010 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Věru Trávníkovou s právem hlasovacím a Alenu
Mikulíkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0063/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Sportoviště 2010 dle materiálu ZK-01-2010-59, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Sportoviště 2010 ve složení: ODS – Tomáš Koukal (JI),
Václav Průša (HB), KDU-ČSL – Jan Tourek (HB), Čeněk Jůzl (HB), ČSSD – Milan Rajch (PE), Jaroslav Soukup (TR), KSČM – Petr Stoček (ZR) ■ Zdeňka Dobrého (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště
2010 ■ garantem grantového programu Sportoviště 2010 odbor školství, mládeže
a sportu a zástupce garanta Vilibalda Prokopa s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena ří-
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dicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. dubna 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0064/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Památkově chráněná území 2010 na podporu obnovy objektů, které nejsou
kulturními památkami, ale nachází se na území památkových rezervací a zón, v objemu 1 500 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2010-60, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor
grantového programu Památkově chráněná území 2010 ve složení: ODS – Ivo Rohovský (ZR), Tomáš Dufek (PE), KDU-ČSL – Jiří Havlíček (HB), ČSSD – Stanislav Vrba (HB), Pavel Antonín (HB), KSČM – Jan Slámečka (ZR), Marie Rusová
(ZR), ■ Jaroslava Poborského (HB, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Památkově chráněná území 2010 ■ garantem grantového programu Památkově chráněná území 2010 odbor kultury a památkové péče a Olgu
Čermákovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 5. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0065/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK01-2010-61, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0066/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zápisy
o provedení kontroly č. 1/2009, 2/2009, 3/2009 a 4/2009 předložené Kontrolním
výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2010-62, př. 1, ZK01-2010-62, př. 2, ZK-01-2010-62, př. 3, ZK-01-2010-62, př. 4.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0067/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
na rok 2010 dle materiálu ZK-01-2010-63, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně výboru, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0068/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-012010-64, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0069/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-01-2010-65, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0070/01/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009, schvaluje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
dle materiálu ZK-01-2010-67, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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

■ gis a mapy: http://gis.kr-vysocina.cz
■ pro podnikatele: www.kr-vysocina.cz/podnikatele
■ školský portál: www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal
■ eDotace: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace
■ analytické a statistické služby: http://analytika.kr-vysocina.cz
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