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Ochrana před povodněmi a plánovaná výzva
v Operačním programu Životní prostředí
Česká republika se jako členský stát Evropské unie zavázala
nastavit postupy pro implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES
o vyhodnocování a zvládání
povodňových rizik (tzv. povodňová směrnice) během období
2007–2015 a zavést 6letý plánovací cyklus pro zvládání povodňových rizik.
Implementaci povodňové směrnice má v kompetenci Ministerstvo životního prostředí, které
zadalo zpracování Návrhu metodiky pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik a navržení
oblastí s významným povodňovým rizikem, jehož součástí jsou
výsledky první etapy (přehledná
mapa s vyznačenými úseky toků
s významným povodňovým rizikem a tabulka se speciﬁkací těchto úseků). Pro případné
uplatnění námětů a připomínek
je tento návrh k dispozici na
Krajském úřadu kraje Vysočina
odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.
Podle předkládaného návrhu
bude stanovení oblastí s vý-

znamným povodňovým rizikem dokončeno ve dvou dalších
etapách, ve kterých se provede
doplnění a případné opravy navržených úseků.
Na květen 2010 se připravuje
otevření výzvy v Operačním
programu Životní prostředí pro
podání žádostí o dotace z oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní. Výzva bude opět
společná i pro oblasti podpory
z osy 6 OPŽP. Vzhledem k tomu, že někteří žadatelé nestihli
kompletně připravit své projekty včetně povinných dokladů
v termínu 14. výzvy, v následující výzvě se nebudou měnit
podmínky pro podávání projektů včetně kritérií hodnocení pro
tyto projektové záměry:
1. Digitální povodňové plány,
budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné
povodňové služby, varovných
a výstražných systémů ochrany před povodněmi.
2. Investiční podpora zpracování podkladových analýz,
digitálních mapových pod-

kladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku.
3. Investiční podpora zpracování podkladů pro následnou
realizaci vybraných přírodě
blízkých protipovodňových
opatření.
4. Omezování rizika povodní
– úprava koryt v současně
zastavěných územích obcí
prováděná přírodě blízkým
způsobem.
5. Omezování rizika povodní – výstavba poldrů nad 50 000 m3.
Ministerstvo životního prostředí chce i v letošním roce
podpořit čerpání evropských
dotací na tuto problematiku,
a proto plánuje propagační
akce i informativní semináře
také v rámci venkovní expozice Ochrana před povodněmi Brno 2010, která potrvá do
konce června na brněnském
výstavišti.

domů. Největší projekty budou realizovány v Náměšti nad
Oslavou, kde vznikne 36 bytových jednotek, a v Krucemburku, v němž jich bude jen o dvě
méně. Dle pravidel programu
musí být projekty dokončeny do
tří let od rozhodnutí o poskytnutí dotace. Přehled přidělených
dotací je zveřejněn na www
stránkách MMR > Bytová politika > Programy–Dotace.
Aktivitu, respektive přípravné
kroky obcí v této oblasti občanského rozvoje, kraj dlouhodobě
podporuje prostřednictvím Fon-
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■ Iva Olšanová, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz

Obce Vysočiny získaly další miliony
na nové bytové jednotky
Ministerstvo pro místní rozvoj
počátkem dubna schválilo dotace z rozpočtu ministerstva
na rozvoj bydlení v roce 2010.
Obce z Vysočiny byly nejúspěšnější v oblasti čerpání na
výstavbu technické infrastruktury. Z celkem 108 projektů
vybraných k podpoře pro rok
2010 v celé České republice je
24 z našeho kraje.
Obce z Vysočiny obdrží bezmála 16 milionů korun určených
na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou
výstavbu bytových a rodinných

OBSAH

du Vysočiny, v jehož rámci bylo
vyhlášeno již šest ročníků grantového programu Bydlete na
venkově. Tento program slouží
pro přípravu projektové dokumentace nutné k realizaci těchto
projektů. Od roku 2002 podpořila krajská samospráva celkem
131 projektových dokumentací
souhrnnou dotací ve výši téměř
devíti milionů korun.
■ Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Jitka Svatošová
telefon: 564 602 253
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@redigo.cz)
tisk a distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s.
U póny 3061, 690 02 Břeclav
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru
NEPRODEJNÉ
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Radon a veřejné zdraví
Radon je radioaktivní plyn,
unikající z podloží a vytvářející vysoké koncentrace v uzavřených prostorách, jako jsou
domy. Půdní (zemní) radon
je považován za nejdůležitější zdroj radonu v obydlích. Je
také největší životu nebezpečnou
dávkou ionizujícího záření pro
obyvatelstvo. Po kouření je druhou hlavní příčinou rakoviny plic.
Vzhledem k silnému kombinovanému působení kouření a radonu
se většina plicních rakovin vyvolaných radonem vyskytuje mezi
kuřáky. Riziko rakoviny plic roste úměrně se stoupající koncentrací radonu.
Jedná se o stanovení radonového rizika podle proměřenosti objektů, které je odlišné od
rizika na základě odvozených
map podle geologického složení podloží ČR, podle nichž
je kraj Vysočina v rámci ČR
možno zařadit na přibližně
druhé až třetí místo.
Pro srovnání:
Průměrná OAR ve Velké Británii je 21 Bq/m3, průměrná OAR
v ČR je 118 Bq/m3. Z 59 mil.
obyvatel Velké Británie ročně
zemře na rakovinu plic z radonu 1 100 obyvatel, v ČR je to
ročně 900 obyvatel.
Princip řešení
Otázka radonu je důležitá jak
při stavbě nových budov (prevence), tak ve stávajících budo-

Pořadí radonového rizika stanovené dle materiálu SUJB (2008)
Kraje v rámci ČR
Pořadí

Kraj

Okresy v rámci kraje Vysočina
Průměrná OAR
v Bq/m3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vysočina
Jihočeský
Karlovarský
Plzeňský
Olomoucký
Středočeský
Pardubický
Jihomoravský

155,7
155,6
147,3
131,1
121,4
120,8
112,0
109,2

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ústecký
Praha
Zlínský
Moravskoslezský
Královéhradecký
Liberecký

102,0
101,0
98,6
98,3
97,9
94,1

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Průměrná OAR
v Bq/m3

Okres
Třebíč
Žďár n. S.
Jihlava
Havl. Brod
Pelhřimov

208,0
170,4
141,5
134,7
124,0

Okresy kraje Vysočina v rámci ČR
Pořadí
2.
6.
12.
20.
30.

Průměrná OAR
v Bq/m3

Okres
Třebíč
Žďár n. S.
Jihlava
Havl. Brod
Pelhřimov

208,0
170,4
141,5
134,7
124,0

Pozn.: OAR = objemová aktivita radonu v becqerelech na m3

vách (protiradonová ozdravná
opatření).
Principem řešení otázky radonu
v rámci prevence i ozdravování budov je utěsnění vstupních
cest radonu do objektu a převrácení tlakového poměru vzduchu mezi vnitřním obývaným
prostorem a podložím pomocí
opatření zajišťujících podtlak
v podloží domu.
Efektivnost
Prevence v nových domech
je efektivnější než dodatečná
ozdravná opatření ve stávají-

cích budovách. Proto je důležité, aby se občané – stavebníci
o problematiku radonu sami
zajímali a její negativní dopady
na jejich zdraví v žádném případě nepodceňovali.
Stanovisko kraje Vysočina
Kraj, vědom si negativního
dopadu vysokého radonového rizika na zdraví občanů,
v souladu s novým Radonovým programem ČR – Akční
plán 2010–2019, proto občanům
vychází i nad rámec svých zákonných povinností maximálně

vstříc, a to jak v rámci osvětové
činnosti, tak zejména při konkrétní pomoci v zabezpečení
ﬁnancování a realizace protiradonových ozdravných opatření. A tudíž oprávněně očekává
stejnou vstřícnost, uznání a pochopení též ze strany dotčených
občanů, bez jejichž zájmu tuto
problematiku nelze řešit.
■ Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Oslavy 150. výročí narození Gustava Mahlera
Oslavy tohoto výročí přispívají
k prezentaci a propagaci osobnosti a tvorby Gustava Mahlera a vyzdvihují jeho vazby na
Vysočinu, a především na Jihlavu. Gustav Mahler se narodil v roce 1860 v Kalištích
u Humpolce a poté se jeho rodiče přestěhovali do Jihlavy,
kde pobýval do svých 15 let.
Právě 150. výročí narození

Gustava Mahlera bylo podnětem k uspořádání velkolepých
oslav na jeho počest. Hlavní program se uskuteční dne
7. 7. 2010 v rodné obci Kaliště, kde světoznámý barytonista
Thomas Hampson za doprovodu klavíristy Wolframa
Riegera přednese písně Gustava Mahlera. V Jihlavě dojde
v tomto termínu ke slavnost-

nímu otevření Parku Gustava
Mahlera a odhalení jeho pomníku. Oslavy bude doprovázet řada aktivit majících vztah
k jeho tvorbě, jejichž podrobný seznam a termíny naleznete na www.gustavmahler.
eu – například do 20. 6. 2010
lze v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě zhlédnout výstavu deseti výtvarníků z celé

ČR na téma symfonií Gustava Mahlera nebo máte možnost navštívit výstavu Gustav
Mahler a Vídeň, a to v termínu
19. 5.–31. 7. 2010 v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě.
■ Iva Doležalová, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 260, e-mail:
dolezalova.i@kr-vysocina.cz
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Výsledky celostátního kola soutěže Zlatý erb
Moravské Budějovice (www.mbudejovice.cz: v loňském roce vítěz kategorie měst v celostátním kole soutěže Zlatý erb). Soutěž
Eurocrest vyhlašuje Sdružení Zlatý erb ve spolupráci s Evropskou
komisí a evropskými síťovými IT projekty. Cílem je ohodnocení
výjimečných projektů, podpora výměny zkušeností a zvýšení zájmu o využívání informačních technologií na poli místní správy
a samosprávy.
Všem oceněným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů nejen
v oblasti informačních technologií!
Zdroj: www.isss.cz, zlatyerb.obce.cz

V rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě (dále
jen „ISSS“) byly dne 12. 4. 2010 na slavnostním ceremoniálu
v kongresovém centru Aldis vyhlášeny za účasti ministra vnitra Martina Peciny, náměstka ministra vnitra Jaroslava Chýlka,
náměstka ministra pro místní rozvoj Jiřího Koliby, prezidenta
Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala, hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka, hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, ředitele konference ISSS Tomáše Renčína
a autora soutěže Jana Savického výsledky celostátního kola soutěže Zlatý erb. Za kraj Vysočina do celostátního klání postoupilo statutární město Jihlava (kategorie měst a el. služeb) a městys
Okříšky (kategorie obcí). Okříšky a jejich web www.okrisky.cz

získaly druhé místo v kategorii nejlepší webová stránka obce
a zároveň získaly Zvláštní cenu ministra vnitra udělenou Martinem Pecinou za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky
při soutěži Zlatý erb.
Na Vysočinu však putuje ještě jedna cena – v soutěži Eurocrest
o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se
mezi tři oceněné projekty roku zařadily i oﬁciální stránky města

Kompletní výsledky celostátního kola soutěže Zlatý erb 2010
Nejlepší webová stránka města:
1. Hranice (www.mesto-hranice.cz)
2. Most (www.mesto-most.cz)
3. Jablonec nad Nisou (www.mestojablonec.cz)
Nejlepší webová stránka obce:
1. Petrovice (www.oupetrovice.cz)
2. Okříšky (www.okrisky.cz)
3. Libochovany (www.libochovany.cz)
Nejlepší elektronická služba:
1. Praha: Veřejné zakázky pod lupou (zakazky.praha.eu)
2. Šumperk: Koncept územního plánu (apps.hfbiz.cz/apps/
sumperk/up2)
3. Senorady: e-Muzeum (muzeum.senorady.cz)
Zvláštní cena ministra vnitra udělená ministrem Martinem
Pecinou za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky
při soutěži Zlatý erb
Obce: Okříšky (www.okrisky.cz)
Města: Slaný (www.meuslany.cz)
Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj udělená ministrem
Rostislavem Vondruškou za nejlepší turistickou prezentaci na
webových stránkách při soutěži Zlatý erb.
Města a obce: Český Krumlov: Turista (www.ckrumlov.cz/turista)
Regiony: Boskovice: Kam na Boskovicku?(www.regionboskovicko.cz)
Cena veřejnosti udělená AK ČR při soutěži Zlatý erb
Štichov (www.stichov.cz)
Kompletní výsledky soutěže Eurocrest 2010:
Moravské Budějovice (Czech Republic) – www.mbudejovice.cz
Trenčín (Slovakia) – www.trencin.sk
Gdańsk (Poland) – www.gdansk.pl
■ Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

Evropské peníze do vzdělávání
Odbor regionálního rozvoje, oddělení grantových programů krajského úřadu kraje Vysočina, připravuje vyhlášení 2. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových
žádostí o ﬁnanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2
Předpokládané datum vyhlášení výzvy:
26. května 2010
Předpokládané zahájení příjmu žádostí:
28. června 2010

Předpokládané ukončení výzvy,
ukončení příjmu žádostí:
9. července 2010
Celková částka alokovaná pro tuto výzvu:
50 000 000 Kč
Minimální částka pro jeden grantový projekt:
400 000 Kč
Maximální částka pro jeden grantový projekt:
12 000 000 Kč
Více informací na www.kr-vysocina.cz/ﬁnance > Finanční zdroje EU > OP VK.
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V průměrných příjmech Vysočina stále zaostává
Zajímavým ekonomickým ukazatelem o hospodářské vyspělosti
území je průměrná hrubá mzda. V České republice jsou data dostupná za kraje a jsou získávána z podniků s více než 20 zaměstnanci. Hodnoty tohoto ukazatele jsou často dávány do souvislosti
s nezaměstnaností a dojížděním do jiných regionů.
Průměrná mzda v České republice v roce 2009 činila 23 598 Kč,
což je o 907 Kč více než v předchozím roce. Zcela výjimečné postavení mezi regiony zaujímá Hlavní město Praha, které se s příjmy téměř 30 tis. Kč jako jediné přehouplo přes republikový
průměr. Následována je krajem Středočeským (22 779 Kč), Plzeňským (22 147 Kč) a Jihomoravským (22 013 Kč).

Průměrné mzdy meziročně vzrostly ve všech regionech ČR.
Největší dynamika byla vykázána v Praze, kde vzrostly mzdy
o 1 300 Kč. Mezi další regiony s výrazným nárůstem příjmů
lze v roce 2009 považovat kraj Plzeňský (1 118 Kč), Ústecký
(1 004 Kč) a Jihomoravský (946 Kč).
Bohužel kraj Vysočina se řadí mezi regiony s nejnižšími příjmy
v ČR. S průměrnou mzdou 20 351 Kč se řadí na desáté místo před
kraj Pardubický (20 297 Kč), Olomoucký (20 289 Kč), Zlínský
(20 049 Kč) a Karlovarský (19 733 Kč).
Meziročně stouply na Vysočině průměrné platy o pouhých 276 Kč,
což ji řadí na předposlední místo před Zlínský kraj (241 Kč).

Pramen: Evidenční počty zaměstnanců a jejich mzdy v ČR v 1.–4. čtvrtletí 2009, ČSÚ Praha, 2010
■ Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz

Bezpečná Vysočina – téma letošního
Dne otevřených dveří sídla kraje Vysočina
Už za měsíc se opět otevřou
prostory sídla kraje Vysočina v Jihlavě široké veřejnosti.
Tradiční Den otevřených dveří se letos ponese ve znamení
bezpečnosti, ochrany zdraví
a majetku, prevence kriminality a volnočasových aktivit dětí
i mládeže. Ve středu 2. června 2010 bude po celý den pro
návštěvníky připraven bohatý
program plný přednášek, prezentací, soutěží o ceny i praktických ukázek práce složek

integrovaného záchranného
systému. Po celý den bude také
možné prohlédnout si sídlo kraje Vysočina s odborným výkladem průvodce.
Z připraveného programu si
jistě vybere každý – děti, mládež, dospělí i senioři. Odborné ﬁrmy například poradí,
jak zabezpečit a ochránit svůj
majetek, policie si připravila ukázku zadržení pachatele
nebo praktický nácvik sebeobrany. Zejména pro rodiče bude

připravena přednáška o internetové bezpečnosti a neziskové organizace představí svou
činnost v rámci programu prevence kriminality a využití
volného času dětí a mládeže.
Pozvání organizátorů přijal
také horolezec Zdeněk Jaroš,
který bude vyprávět o svých
výpravách k nejvyšším vrcholům světa. Svoji činnost budou
prezentovat i zdravotnická záchranná služba a hasiči. Celodenním programem v sídle

kraje provede Milan Řezníček
a promotým HIT Rádia Vysočina.
Přijměte naše pozvání do sídla kraje Vysočina a dozvíte
se ještě mnohem více o bezpečnosti, prevenci kriminality
i práci složek integrovaného
záchranného systému.
■ Eva Neuwirthová, odbor
sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 308, e-mail:
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Základní registry
V částce 37/2010 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2010
byl pod č. 100 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 111/ 2009 Sb., o základních
registrech.
Novela zákona mění časové
lhůty dané zákonem.
Zákon nabyl účinnosti dnem
vyhlášení.
Elektronický podpis
V částce 37/2010 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2010 byl
pod č. 101 publikován zákon,
jímž se mění zákon č. 227/2000
Sb., o elektronickém podpisu
a o změně některých dalších
zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 227/2009
Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím
zákona o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon mimo jiné stanovuje,
že za elektronický podpis splňující požadavky ze zákona

se považuje rovněž zaručený
elektronický podpis založený
na kvaliﬁkovaném certiﬁkátu
vydaném poskytovatelem certiﬁkačních služeb usazeným
v některém ze členských států
Evropské unie, byl-li kvaliﬁkovaný certiﬁkát vydán v rámci služby vedené v seznamu
důvěryhodných certiﬁkačních
služeb jako služba, pro jejíž poskytování je poskytovatel certiﬁkačních služeb akreditován,
nebo jako služba, nad jejímž
poskytováním je vykonáván
dohled.
Zákon nabyl účinnosti dnem
vyhlášení.
Připojení k elektrizační soustavě
V částce 29/2010 Sbírky zákonů vydané dne 29. 3. 2010 byla
pod č. 81 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška č. 51/
2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.
Vyhláška nabyla účinnosti
dnem 1. 4. 2010.

Životní a existenční minimum
V částce 30/2010 Sbírky zákonů vydané dne 31. 3. 2010 byl
pod č. 85 publikován zákon,
jímž se mění zákon č. 110/2006
Sb., o životním a existenčním
minimu, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona stanovuje, že
za příjem se rovněž nepovažuje příjem plynoucí z titulu
spravedlivého zadostiučinění
přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši,
kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu
smírného urovnání záležitosti
před Evropským soudem pro
lidská práva ve výši, již se Česká republika zavázala uhradit.
Zákon nabyl účinnosti dnem
1. 4. 2010.
Platby za přírodní znevýhodnění
V částce 40/2010 Sbírky zákonů vydané dne 20. 4. 2010
bylo pod č. 111 publiková-

no nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 75/2007
Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech,
oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě,
ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 20. 4. 2010.
Agroenvironmentální opatření
V částce 40/2010 Sbírky zákonů vydané dne 20. 4. 2010 bylo
pod č. 112 publikováno nařízení vlády, jímž se mění nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 20. 4. 2010.
■ Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Anketa Zlatá jeřabina 2009 ukončena
Do 9. 4. 2010 probíhalo hlasování v anketě Zlatá jeřabina –
Cena kraje Vysočina za kulturní
počin roku 2009. Anketa se členila do dvou kategorií: Kulturní
aktivita a Péče o kulturní dědictví. V každé kategorii soutěžila
třicítka počinů o hlasy veřejnosti. Výsledky hlasování jsou
k dispozici na stránkách kraje Vysočina > Kultura a památky.
Rada kraje dne 27. 4. 2010 doporučila zastupitelstvu udělit Ceny
kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009 včetně ﬁnančního
ocenění soutěžním akcím s nejvyšším počtem hlasů. Jedná se
o tyto kulturní počiny:

Zlatá jeřabina

Kategorie: Kulturní aktivita
1. místo – Trampský širák 2009 – 6. ročník festivalu / Štoky
2. místo – Měřínský Živý Betlém 2009 – největší Živý Betlém na
Vysočině / Měřín
3. místo – Noční prohlídky polenského hradu – netradiční prohlídky hradu / Polná
Kategorie: Péče o kulturní dědictví
1. místo – Obnova kostela sv. Bartoloměje / Koněšín
2. místo – Obnova zámku / Okříšky
3. místo – Postupná obnova hradu a parkánových zdí / Ledeč nad
Sázavou
■ Iva Doležalová, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 260, e-mail: dolezalova.i@kr-vysocina.cz

UPOZORNĚNÍ
Kraj Vysočina zveřejňuje upozornění ohledně odcizení razítek
Pedagogicko-psychologické poradny ve Žďáře nad Sázavou. Dne
12. dubna 2010 obdržel Krajský úřad kraje Vysočina oznámení
své příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologické poradny o ztrátě jednoho kusu razítka s textem: Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou, Veselská 35, 591 01 Žďár nad

Sázavou, tel. 566 622 38, fax: 566 621 040. Od tohoto data jsou
písemnosti opatřené razítkem s touto formulací textu považovány za neplatné.
■ Marie Vašíčková, odbor školství, mládeže a sportu
e-mail: vasickova.m@kr-vysocina.cz, telefon : 564 602 951
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Odbor školství, mládeže a sportu

Nová pravidla Rady kraje

Dne 6. 4. 2010 schválila Rada kraje Vysočina nově upravená pravidla pro přidělování dotací v oblasti mládeže a sportu. Změny se
především týkají úpravy výše příspěvku kraje a poměru spoluúčasti. Další významnou úpravou je, že dotace již nebudou poskytovány formou veřejné podpory de minimis. Nové úplné znění
pravidel najdete na webových stránkách kraje Vysočina.
1) Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek
pro děti a mládež č. 05/10: www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=1560465&p1=25376
2) Pravidla Rady kraje pro dofinancování evropských projektů č. 06/10: www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_
org=450008&id=1560565&p1=25371

3) Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na
účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních
disciplínách č. 07/10: www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=1496943&p1=25381
4) Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na
pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních
disciplínách č. 08/10: www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=1496943&p1=25381
■ Petr Panovec, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 938, e-mail: panovec.p@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina pokračuje v e-aukcích a šetří na nákupech energií
Vysočina pokračuje v elektronických aukcích na komplexní služby k výběru dodavatele
elektrické energie a zemního plynu pro rok 2011. Dalším aukcím bude předcházet
zhruba půlroční audit současné spotřeby plynu nejen u úřednických budov, ale
i u všech krajských příspěvkových organizací. Pokud jde
o přípravu soutěže na dodávku elektrické energie, kraj

bude aktualizovat již pořízená
data. Na základě auditů a e-aukcí, které proběhly v roce
2009 a 2010, je předpokládaná úspora podle docílené nákupní ceny na předpokládané
množství odběru přibližně
32 mil. Kč.
„Samotné aukci vždy předchází delší fáze zpracování návrhu
zadávací dokumentace pro centrální zadávání dodávek, schválení zakázky krajskou radou

a poté dodavatel provede komplexní administraci nadlimitní
veřejné zakázky včetně závěrečné elektronické aukce, jejího vyhodnocení, doporučení
uzavření smlouvy s vítěznými
dodavateli elektřiny a zemního
plynu. Předpokládáme, že soutěžit budeme letos na podzim,“
uvedl náměstek hejtmana pro
oblast ﬁnancí Vladimír Novotný s tím, že se soutěží v dodávkách pro rok 2011.

Zatím poslední elektronická
aukce na dodávku zemního
plynu pro krajská zdravotnická
zařízení přinesla kraji Vysočina
úsporu zhruba 20 mil. Kč. Kraj
Vysočina je průkopníkem mezi
kraji a veřejnými institucemi
v soutěžení vybraných komodit
formou elektronické aukce.
■ Jitka Svatošová, odbor sektretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Účetní reforma – hromadná registrace
V kraji Vysočina proběhne v rámci účetní reformy registrace
zodpovědných osob a náhradních zodpovědných osob obcí, DSO
a PO zřizovaných krajem a obcemi do státní pokladny hromadně. O tomto vstřícném kroku rozhodl ředitel krajského úřadu na
základě souhlasného vyjádření MF ČR. Kraj chce tímto usnadnit
účetním jednotkám již tak složitý proces účetní reformy.
Na začátku května budou všechny účetní jednotky kraje osloveny
dopisem s podrobným návodem k vyplnění požadovaných infor-

mací. Obce a některé příspěvkové organizace dostanou informace
prostřednictvím datových schránek, ostatní PO e-mailem a DSO
poštou. Přílohou tohoto dopisu bude Zmocnění. Vyplněním tohoto tiskopisu a přiložené tabulky potvrdí obce, DSO a PO souhlas
s provedením registrace.
■ Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz

Krajské noviny čekejte zase každý měsíc
Plnobarevné osmistránkové vydání novin Kraj Vysočina najdou občané regionu ve svých schránkách již koncem května.
Pro kraj Vysočina bude tuto pravidelnou tiskovinu připravovat po 36 následujících měsíců společnost R MEDIA, spol. s r. o.
Kromě tištěných informací se dodavatel zavázal připravovat
dále rozšířené zpravodajství v elektronickém formátu v podobě videa, fotopanelů – konkrétně půjde o video rozhovory,
reportáže, audio komentáře a rozšířené fotograﬁcké reportáže ke zveřejněným článkům. Noviny Kraj Vysočina budou

kromě poštovních schránek k dispozici také v krajských nemocnicích, veřejných knihovnách, domovech pro seniory
a postupně i na dalších místech.
Své připomínky k obsahu novin či návrhy ke spolupráci lze zasílat na e-mailovou adresu tisk@kr-vysocina.cz.
■ Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

číslo5/2010

ZPRAVODAJ

strana 7

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 2/2010 konaného dne 23. 3. 2010

Usnesení 0071/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0072/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Bc. Jiřího Vondráčka
a Milana Plodíka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2010.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0073/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0074/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0075/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina – Příspěvek
na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce
2010 dle materiálu ZK-02-2010-04, př. 1 ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí v roce 2010 dle materiálu ZK-02-2010-04, př. 2, rozhoduje
■ poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina, IČ 86553216, ve výši 1 680 000 Kč
(kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část)
dle materiálu ZK-02-2010-04, př. 3 ■ neinvestiční dotaci obcím v celkové výši
4 220 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část) za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných
hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina dle materiálu ZK02-2010-04, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0076/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout ■ dotaci Městu Přibyslav, IČ 00268097, ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-02-2010-05, př. 3 ■ dotaci Městysi Nové
Veselí, IČ 00294926, ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové
stříkačky dle materiálu ZK-02-2010-05, př. 4 ■ schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské
zdroje a majetek kraje, o částku 1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0077/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dar
z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2010-06, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín:
23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0078/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ subjektům
uvedeným v materiálu ZK-02-2010-07, př. 1, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace usnesením č. 0515/07/2009/ZK, poskytnout tuto dotaci dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu ZK-02-2010-07, př. 3, a to v režimu de
minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006
o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis ■ subjektu uvedenému v materiálu ZK-02-2010-07, př. 2, kterému bylo schváleno poskytnutí dotace usnesením č. 0515/07/2009/ZK, poskytnout tuto dotaci dle vzoru
smlouvy uvedeného v materiálu ZK-02-2010-07, př. 3, a to na základě Českého přechodného rámce – Programu podpory do částky 500 tisíc EUR (N

236/2009 – Czech Republic – Limited amounts of compatible aid under the
Temporary Framework).
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0079/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu
prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-02-2010-08,
př. 1, rozhoduje doporučit Ministerstvu vnitra ČR poskytnout dotace obcím
uvedeným v materiálu ZK-02-2010-08, př. 2, a to ve výši dle materiálu ZK-022010-08, př. 2, rozhoduje poskytnout dotaci městu Velká Bíteš z kapitoly Požární
ochrana a IZS na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality kraje
Vysočina na rok 2010 dle materiálů ZK-02-2010-08, př. 3, a ZK-02-2010-08, př.
4, zamítá žádosti měst Chotěboř a Žďár nad Sázavou o poskytnutí dotací na realizaci projektů prevence kriminality dle materiálu ZK-02-2010-08, př. 5.
odpovědnost: OSH, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0080/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden–prosinec
2009 dle materiálů ZK-02-2010-10, př. 1, ZK-02-2010-10, př. 2, a ZK-02-201010, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 23. březen 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0081/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním
objemu max. 24 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci
projektu Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor analýz, termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0082/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 3787/23 o výměře 83 m², oddělený podle geometrického plánu
č. 6075-879/2009 z pozemku par. č. 3787/6, díl „c“ o výměře 51 m², a pozemku
par. č. 3787/11, díl „d“ o výměře 32 m², a pozemky par. č. 3789/1 o výměře 21 m²
a par. č. 3789/2 o výměře 35 m², vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek č. 428
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2010-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. května 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0083/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky ■ par. č. 2036/69 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m²
■ par. č. 2359/24 ostatní plocha, silnice o výměře 463 m² ■ par. č. 2359/26 ostatní
plocha, silnice o výměře 249 m² ■ par. č. 2496/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m² ■ par. č. 3191/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m² ■ par. č. 3341/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m²
■ par. č. 3481/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 257 m² ■ par.
č. 3481/ 27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m² ■ par. č. 3481/29
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 233 m² ■ par. č. 3772/11 ostatní
plocha, manipulační plocha výměře 29 m² ■ par. č. 3786/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 90 m², v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek č. 430 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2010-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0084/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 761/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m² v k. ú.
Sviny u Křižanova a obci Sviny, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce
Sviny, schvaluje dodatek č. 431 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2010-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0085/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem díl „m“ o výměře 237 m² oddělený z pozemku par. č. 1093/1 a sloučený do
pozemku označeného novým par. č. 1093/82 a pozemek označený novým par.
č. 1093/ 83 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 59 m² oddělený z pozemku par. č. 1093/1 v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves – vše nově zaměřené geometrickým plánem č. 224-6884/2009, z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví obce Nová Ves, schvaluje dodatek č. 432 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-022010-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0086/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2010-16, př. 1, z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví obce Koněšín ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2010-16,
př. 2, z vlastnictví obce Koněšín do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 433 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2010-16, př. 3 ■ dodatek č. 434 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2010-16, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0087/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem ■ díl „a“ o výměře 221 m² oddělený geometrickým plánem č. 193-7002/2009
z pozemku par. č. 142 a sloučený do pozemku par. č. 2 ostatní plocha, ostatní
komunikace ■ díl „k“ o výměře 17 m² oddělený geometrickým plánem č. 1937002/2009 z pozemku par. č. 142 a sloučený do pozemku par. č. 28 ostatní plocha, ostatní komunikace ■ díl „i“+„j“ o výměře 29 m² oddělený geometrickým
plánem č. 192-7002/2009 z pozemku par. č. 513 a sloučený do pozemku par. č. 28
ostatní plocha, ostatní komunikace ■ díl „a“ o výměře 484 m² oddělený geometrickým plánem č. 192-7002/2009 z pozemku par. č. 513 a sloučený do pozemku
par. č. 258 ostatní plocha, ostatní komunikace ■ díl „d“ o výměře 130 m² oddělený geometrickým plánem č. 192-7002/2009 z pozemku par. č. 513 a sloučený
do pozemku par. č. 302 ostatní plocha, ostatní komunikace ■ vše v k. ú. Lomy
u Jemnice a obci Lomy, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lomy
■ nabýt darem ■ díl „g“ o výměře 7 m² oddělený geometrickým plánem č. 1927002/2009 z pozemku par. č. 28 ■ díl „f“ o výměře 2 m² oddělený geometrickým
plánem č. 192-7002/2009 z pozemku par. č. 296 ■ oba díly sloučené do pozemku par. č. 513 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lomy u Jemnice a obci
Lomy, z vlastnictví obce Lomy do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 435 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2010-17, př. 1 ■ dodatek č. 436 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2010-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0088/02/2010/ZK– Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ změnit usnesení 0099/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006, a to tak, že části textu usnesení: Zastupitelstvo kraje rozhodlo o nabytí pozemků par. č. 685/2 ostatní plocha ostatní
komunikace o výměře 4 m², par. č. 690/3 ostatní plocha, silnice o výměře 245
m² a ideální poloviny pozemku par. č. 690/4 ostatní plocha, silnice o výměře 201
m² v k. ú. Budeč nad Želivkou a obci Hněvkovice bezúplatným převodem od ČR
– Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice do vlastnictví kraje Vysočina
a Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 100 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2006-20, př. 1, se ruší ■ nabýt
pozemek par. č. 685/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 4 m², par.
č. 690/3 ostatní plocha, silnice o výměře 245 m² a ideální 1/2 pozemku par.
č. 690/4 ostatní plocha, silnice o výměře 201 m² v k. ú. Budeč nad Želivkou a obci Hněvkovice bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky – Ministerstva obrany do vlastnictví kraje Vysočina za podmínek uvedených ve smlouvě
o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1018352076 dle materiálu ZK-02-2010-19,
př. 1 ■ schválit dodatek č. 426 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2010-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0089/02/2010/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: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0090/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
pozemek par. č. 2303 ostatní plocha, silnice o výměře 269 m² v k. ú. a obci Kunemil z vlastnictví obce Kunemil do vlastnictví kraje Vysočina ■ nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2004 ostatní plocha, silnice o výměře 2 087 m²
v k. ú. a obci Kunemil z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu České republiky
do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 441 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK02-2010-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0091/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 4185/17 –? ostatní plocha, silnice o výměře 20 m², par. č. 4185/21
– ostatní plocha, silnice o výměře 24 m² a par. č. 4204/67 – ostatní plocha, silnice
o výměře 2 m² v k. ú. a obci Moravské Budějovice z vlastnictví města Moravské
Budějovice do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 442 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0092/02/2010/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. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0093/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně dle GP č. 1410-14065/2009 nově oddělený pozemek par. č. 7424/7 o výměře
167 m² v k. ú. a obci Telč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti SATES ČECHY, s. r. o., se sídlem Svatoanenská 87, 588 56 Telč, IČ 25172654,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 80 000 Kč, schvaluje dodatek č. 438 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2010-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0094/02/2010/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. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0095/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje odmítnout uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku st. par. č. 52, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 183 m² v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice, s ohledem na
nepřijatelné podmínky spočívající v omezení nakládání s těmito nemovitostmi
a oprávněnost užívání těchto nemovitostí příspěvkovou organizací kraje Dům
dětí a mládeže Jihlava ponechat na uzavřené smlouvě o výpůjčce nemovitosti
č. 26/09, jejíž platnost končí dnem 31. 12. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0096/02/2010/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. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0097/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
krajem Vysočina a obcí Nevcehle smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže převést darem do vlastnictví obce Nevcehle pozemky par. č. 79
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 56 m², par. č. 2828 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 645 m², v k. ú. a obci Nevcehle.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0098/02/2010/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
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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. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0099/02/2010/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. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0100/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2010-31, př. 1, z vlastnictví České republiky
a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0101/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina jako budoucím kupujícím
a vlastníkem pozemků vedeným v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy jako budoucím prodávajícím a smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi
krajem Vysočina jako obdarovaným a obcí Vilémovice jako dárcem na části pozemků dotčených stavbou II/150 Pavlíkov–Leštinka v rozsahu a za podmínek dle
materiálu ZK-02-2010-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0102/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/405 Příseka – obchvat v rozsahu,
způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-02-2010-33, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 1. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0103/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky koupí
v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-02-2010-34, př. 1, od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0104/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
v rozsahu dle materiálu ZK-02-2010-35, př. 1, od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za
kupní ceny 40 Kč/m² u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m² u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0105/02/2010/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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0106/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 439
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2010-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0107/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 12
zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2010-38, př. 1
■ dodatek č. 5 zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2010-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0108/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0336/05/2009/ZK ze dne 5. 9. 2009 tak, že v textu usnesení se u pozemku par. č.
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1902/11 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod původní výměra 216 m² nahrazuje výměrou 134 m² ■ v materiálu ZK-05-2009-27, př. 1 – dodatku č. 361 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace – se u pozemku par. č. 1902/11 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod původní výměra 216 m² nahrazuje výměrou 134 m².
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0109/02/2010/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. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0110/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení 0254/04/
2009/ZK, rozhoduje ■ převést darem dle geometrického plánu č. 473-18/2009
pozemky par. č. 751/66 o výměře 29 m², par. č. 751/67 o výměře 349 m², par. č.
751/68 o výměře 490 m², par. č. 751/69 o výměře 38 m², par. č. 751/70 o výměře 314 m², oddělené z pozemku par. č. 751/13, a pozemek par. č. 715/10 o výměře
90 m² oddělený z pozemku par. č. 715/3, v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod ■ nabýt darem
pozemek par. č. 751/74 o výměře 5 m², oddělený dle geometrického plánu č. 47318/2009 z pozemku par. č. 36/1 v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod, z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 429
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2010-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0111/02/2010/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. května 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0112/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Vysočinou a městem Ždírec nad Doubravou smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-02-2010-43, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 20. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0113/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení č. 0518/
07/2009/ZK, stanovuje ■ rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2010 ■ ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do
280 652 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti
a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km ■ ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 264 635 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní
obslužnosti a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlkm, schvaluje rozpočtové
opatření na kapitole Doprava spočívající ve zvýšení § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy o částku 23 730 tis. Kč a § 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy o částku 6 500 tis. Kč při současném snížení úhrady ztrát z poskytování slevy
žákovského jízdného (ÚZ 00011) o částku 30 230 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0114/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
nově vybudovanou stavbu komunikace od napojení na novou trasu silnice I/34
směrem na Božejov v délce 349 m (původní staničení 74,611–74,262) z vlastnictví městyse Božejov do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek Zřizovací
listiny č. 425 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2010-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.
Usnesení 0115/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení č. 0283/04/
2009/ZK tak, že materiál ZK-04-2009-45, př. 1upr1, se ruší a nahrazuje materiálem ZK-02-2010-44, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdrželi se 2.
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Usnesení 0116/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ pilotní realizaci elektronického rezervačního systému včetně smlouvy o spolupráci s III dle
materiálu ZK-02-2010-46, př. 1 ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o částku 2 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Péče o lidské zdroje a Majetek kraje, o částku 2 mil. Kč na financování
realizace elektronického rezervačního systému.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0117/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina
pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu ZK-02-2010-47, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0118/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 3
Zásad 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 dle materiálu ZK-02-2010-48, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0119/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši
41 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2010-49, př. 2, schvaluje vzorovou smlouvu
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2010-49, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0120/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury Městu Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČ 00286753, ve výši 30 tis. Kč s určením na částečnou
úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky Třešťské divadelní jaro 2010 v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 5/08.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0121/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 18/09
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2010-51, př. 1 ■ neposkytnout dotace
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících
zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 18/09 žadatelům uvedeným v materiálech ZK-02-2010-51, př. 2, a ZK-02-2010-51, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0122/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury ve výši 600 000 Kč
Občanskému sdružení Mahler 2000 – Společnost Gustava Mahlera, Jaromírova
48, 128 00 Praha 2, IČ 70106673, na realizaci projektu Slavnost narození Gustava
Mahlera v Kalištích dle materiálu ZK-02-2010-52, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín:
30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0123/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr s účinností
od 1. 1. 2011 sloučit Hrad Kámen, příspěvkovou organizaci, s Muzeem Vysočiny
Pelhřimov, příspěvkovou organizací, s tím, že přejímající organizací, která přebírá všechna práva a závazky, se stane Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková
organizace, ukládá odboru kultury a památkové péče KrÚ ve spolupráci s odborem majetkovým KrÚ a odborem ekonomickým KrÚ zajistit přípravu a realiza-

strana 10

ci procesu sloučení Hradu Kámen, příspěvkové organizace, s Muzeem Vysočiny
Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a začlenění Hradu Kámen do organizační
struktury Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, jako pobočky tohoto muzea.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitel Hradu Kámen, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny
Pelhřimov, příspěvkové organizace, termín: 1. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Usnesení 0124/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami, u kterých je výše částky do 200 000 Kč, rozhoduje ■ poskytnout dotace
z kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2010-54, př. 1 ■ neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-02-2010-54, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0125/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 – Cestovní
ruch, položky 5651 – Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým
organizacím o částku 1 362 250 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na financování projektu s názvem Mezinárodní aktivace
turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní
Morava a Dolní Rakousko – NEWMARKETS při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Péče o lidské zdroje a Majetek kraje, o stejnou částku 1 362 250 Kč, rozhoduje uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní
Morava a Dolní Rakousko – NEWMARKETS dle materiálu ZK-02-2010-55,
př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0126/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Strategii
udržitelného rozvoje nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina 2010–2015
dle materiálu ZK-02-2010-56, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 23. 03. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0127/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 298 500 Kč a přidělení účelových prostředků
Gymnáziu Jihlava ve výši 323 500 Kč na 1. čtvrtletí 2010 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0128/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 9
Zřizovací listiny Střední školy technické Jihlava dle materiálu ZK-02-2010-58,
př. 1 ■ Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72, dle materiálu ZK-02-2010-58, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0129/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Výroční
monitorovací zprávu za rok 2009 projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
dle materiálů ZK-02-2010-60, př. 1, a ZK-02-2010-60, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0130/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků organizaci Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875,
IČ 62540068, ve výši 63 000 Kč na zabezpečení ústřední soutěže vyhlášené
MŠMT pro rok 2010.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0131/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-02-2010-64,
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př. 1, na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených
MŠMT pro rok 2010 ve výši 1 413 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0132/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active – středisko volného času, příspěvková organizace,
IČ 72052414, ve výši 115 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním
vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle vzorové
smlouvy v materiálu ZK-02-2010-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0133/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
označených v materiálu ZK-02-2010-67, př. 1 kódy 1A, 1B,C, 2A, 2B, 3A, B, C,
3D, E, F, G, H, I, J, K, L, 6A, 7A, 7B, 8A.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 4. 2010 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0134/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
peněžitý dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání městu Ledeč nad Sázavou, IČ 00267759, ve výši 300 000 Kč
v souvislosti s převodem vzdělávací činnosti domu dětí a mládeže z kraje na
město darovací smlouvou dle materiálu ZK-02-2010-59, př. 1, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299
– Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka
Péče o lidské zdroje a majetek kraje částku 300 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0135/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí schválení
vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytování dotací subjektům Všesportovního kolegia kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0136/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Výroční
zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2008/
2009 a kalendářní rok 2009 dle materiálu ZK-02-2009-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce března odeslat na MŠMT a zveřejnit
na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0137/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr zrušit
dnem 31. 12. 2011 krajem zřízené příspěvkové organizace vykonávající vzdělávací činnost základní umělecké školy nebo školskou službu domu dětí a mládeže,
u kterých nedojde k dohodě s příslušnými městy o převzetí činnosti nejpozději
k 30. 6. 2011.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
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že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu, ukládá radě kraje předložit zastupitelstvu kraje před podáním projektu
Centrum popularizace vědy Vysočina ke schválení finanční rámec projektu, bere
na vědomí stav přípravy projektu Centrum popularizace vědy Vysočina dle materiálů ZK-02-2010-69, ZK-02-2010-69, př. 1, ZK-02-2010-69, př. 2, ZK-02-201069, př. 3, ZK-02-2010-69, př. 4, ZK-02-2010-69, př. 5,. a ZK-02-2010-69, př. 6.
odpovědnost: ORR, GŘ, OM, OE, OŠMS, OSH, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0140/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nevstoupit do sdružení ENERGOKLASTR se sídlem Slavkov u Brna, U Mlýna 1075,
IČ 26574519.
odpovědnost: ORR, GŘ, termín: 30. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0141/02/2010/ZK – Zastupitelstvu kraje rozhoduje o zapojení kraje
Vysočina jako pozorovatele do projektu Centrope Capacity za podmínek stanovených v materiálech ZK-02-2010-71 a ZK-02-2010-71, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0142/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj – Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2010-72, př. 1, v maximální výši uvedené
v materiálu ZK-02-2010-72, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0143/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina
dle materiálů ZK-02-2010-73, př. 1, ZK-02-2010-73, př. 2 a ZK-02-2010-73, př. 3.
odpovědnost: GŘ, ORR, OM, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0144/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje udělit souhlas
s převodem majetku zčásti pořízeného z dotace kraje Vysočina a Evropské unie
v rámci akce Modernizace a zvýšení kapacity výrobní linky reg. č. CZ.04.1.05/
1.1.60.3/4767 na společnost S.O.K. stavební, s. r. o., se sídlem Hrotovická 162,
674 01 Třebíč, IČ 25548484, za podmínek stanovených v materiálu ZK-02-201074, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0145/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním
objemu max. 9 866 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci
projektu Kvalita 10 s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální
potřeby projektu.
odpovědnost: OŘLZ, ORR, termín: 30. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0138/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Seznam projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-02-2010-68, př. 3
■ Seznam projektů, které nejsou doporučeny k financování dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-02-2010-68, př. 3 ■ vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu dle
materiálu ZK-02-2010-68, př. 4, jako přílohu č. 4 Směrnice Zprostředkujícího
subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, rozhoduje ■ poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených
k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-02-2010-68, př. 3, maximálně do
výše a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-02-2010-68, př. 3
■ uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-02-2010-68, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0146/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ účast kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Spolupráce mezi místní Agendou 21
v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (MA-G 21)
v rámci Operačního programu Evropská uzemní spolupráce Rakousko–Česká
republika 2007–2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 21.200 €,
tj. 530 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč) ■ převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 5 300 000 Kč (1 euro = 25 Kč) na zvláštní účet kraje MA-G21 určený na
spolufinancování projektu Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina
a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (MA-G 21), tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku
(MA-G 21), rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem
a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko–Česká republika 2007–2013 dle materiálu ZK-02-2010-76, př. 3,
prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-02-2010-76, př. 4, v části 1.
odpovědnost: ORR, termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0139/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků ve výši max. 40 mil. Kč z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Centrum popularizace vědy Vysočina s tím,

Usnesení 0147/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ účast kraje
Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Snižování energetické náročnosti v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakous-
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ko–Česká republika 2007–2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši
24.000 €, tj. 624 000 Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 26 Kč) ■ převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či jiných zdrojů ve výši
max. 624 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Snižování energetické náročnosti, rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu
Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko–Česká republika 2007–2013 dle
materiálu ZK-02-2010-77, př. 1, prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK02-2010-77, př. 2 v části 1.
odpovědnost: OM, ORR, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0148/02/2010/ZK – Zastupitelstvu kraje schvaluje seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-02-2010-78, př. 1, rozhoduje poskytnout
dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2010-78,
př. 1, příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-02-2010-78, př. 1, na realizaci
akcí uvedených v materiálu ZK-02-2010-78, 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. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0149/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Rozvoj vesnice 2010 dle materiálu ZK-02-2010-79, př. 1, jmenuje ■ řídicí
výbor grantového programu Rozvoj vesnice 2010 ve složení ■ ČSSD – Miroslav Báňa (ZR), Jiří Vrána (HB) ■ KDU-ČSL – Miroslav Vrbka (TR) ■ KSČM
– Ladislav Brož (PE), Josef Zahradníček (TR) ■ ODS – Ivan Hobza (TR), Miloš
Popelka (TR) ■ Miroslava Houšku (KDU-ČSL, PE) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj vesnice 2010 ■ garantem grantového programu Rozvoj vesnice 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: odbor regionálního rozvoje, termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0150/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový
program Čistá voda 2010 dle materiálu ZK-02-2010-80, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu Čistá voda 2010 ve složení ■ ČSSD – Milan
Stránský (HB), Miroslav Báňa (ZR) ■ KDU-ČSL – Jan Karas (TR), Zdeněk
Vojta (ZR) ■ KSČM – Jiří Vlach (JI), Zdeněk Novák (HB) ■ ODS – Josef Bakaj (JI) ■ Iva Rohovského (ODS, ZR) předsedou řídicího výboru grantového
programu Čistá voda 2010 ■ garantem grantového programu Čistá voda 2010
odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství a zástupce garanta Petra Bureše s právem hlasovacím a Radka Zvolánka s právem poradním ■ pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0151/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Bioodpady 2010 dle materiálu ZK-02-2010-81, př. 1, jmenuje řídicí výbor
grantového programu Bioodpady 2010 ve složení ■ ČSSD – Tomáš Koubek (PE)
■ KDU-ČSL – Jan Mácha (PE), Jaroslav Hrubý (TR) ■ KSČM – Bohumil Kotlán (ZR), Vratislav Kubík (ZR) ■ ODS – Pavel Hájek (PE), Pavel Kopecký (HB)
■ Emila Dračku (ČSSD, TR) předsedou řídicího výboru grantového programu
Bioodpady 2010 ■ garantem grantového programu Bioodpady 2010 odbor životního prostředí a zástupce garanta Pavlu Bendovou s právem hlasovacím a Evu
Navrátilovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽP, termín: 31. května 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0152/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Bezpečné metropolitní sítě 2010 dle materiálu ZK-02-2010-82, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2010 ve
složení ■ ČSSD – Radim Technik (ZR) ■ KDU-ČSL – Josef Švec (ZR), Štěpán
Komárek (TR) ■ KSČM – Pavel Kalabus (JI), Roman Ondrušek (PE), ODS – Igor
Petrecký (TR), Dušan Novotný (JI) ■ Michala Musila (ČSSD, JI) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2010 ■ garantem
grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2010 odbor informatiky a zástupce garanta Ing. Petra Pavlince s právem hlasovacím a Ing. Martinu Rojkovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
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odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 03. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0153/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Edice Vysočiny VII na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii v objemu 500 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2010-83, př. 1, jmenuje ■ řídicí
výbor grantového programu Edice Vysočiny VII ve složení ■ ČSSD – Eliška Pavlíková (HB), František Jonáš (TR) ■ KDU-ČSL – Petr Kesl (PE), Jaroslav Hulák (ZR) ■ KSČM – Jan Slámečka (ZR) ■ ODS – Tomáš Dufek (PE), Stanislav
Šíp (HB) ■ Milana Plodíka (KSČM, HB) předsedou řídicího výboru grantového
programu Edice Vysočiny VII ■ garantem grantového programu Edice Vysočiny
VII odbor kultury a památkové péče a Katinu Lisou 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: březen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0154/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0155/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předkládaného do Integrovaného operačního
programu a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 9 000 000 Kč, schvaluje ■ závazek kraje Vysočina zajistit prostředky na předfinancování projektu modernizace a obnovy
přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předkládaného do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši 60 000 000 Kč
s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu na počátku a v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektů
předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu.
Finanční prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace projektu ■ závazek kraje Vysočina poskytnout investiční
dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 % celkových
způsobilých výdajů projektu (60 000 000 Kč), tj. 9 000 000 Kč, na modernizaci
a obnovu přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, EO, termín: 30. 06. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0156/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 – Ostatní služby
a činnosti v oblasti sociální péče o částku 5 783 000 Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a Majetek kraje, o částku 5 783 000 Kč, rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 5 783 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb (domácí hospicové péče) dle materiálu ZK-022010-86, př. 1, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-02-2010-86, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0157/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je
výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 13 041 700 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-02-2010-87, př. 1, ZK-02-2010-87, př. 2, schvaluje ■ vzorovou smlouvu
o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-02-2010-87, př. 3 ■ rozpočtové opatření na
kapitole Sociální věci dle materiálu ZK-02-2010-87, př. 5, ruší část usnesení zastupitelstva kraje č. 0561/07/2009/ZK dle materiálu ZK-02-2010-87, př. 4.
odpovědnost: OSV, OE, termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0158/02/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje pověřuje Kontrolní výbor
kraje Vysočina kontrolou ■ situace v Dětském domově Senožaty 199 ■ postupu
při odvolání Mgr. Evy Strakové z funkce ředitelky Dětského domova, Senožaty 199.
odpovědnost: předseda kontrolní výbor kraje Vysočina, OŠMS, ředitel krajského úřadu, oddělení vnitřní kontroly, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu, termín: 15. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

