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Dotace na územní plány obcí z rozpočtu kraje
Vysočina na rok 2011

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
kraje Vysočina připravuje i pro
příští rok poskytování dotací
na zpracování územních plánů.
Dotace budou poskytovány dle
Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací
na územně plánovací činnost
obcí z rozpočtu kraje Vysočina (dále jen „zásady“) č. 09/09
schválených dne 12. 5. 2009
zastupitelstvem kraje.
Připomínáme proto obcím kraje, které chtějí o dotaci na

zpracování územního plánu
požádat na rok 2011, že termín pro podávání žádosti je do
30. září 2010. Za včasně podanou žádost se považuje i ta žádost, jež bude do 30. září 2010
podána k poštovní přepravě.
Žádosti o dotaci se předkládají odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského
úřadu kraje Vysočina v jednom vyhotovení na předepsaném formuláři a včetně příloh
uvedených v zásadách. Text zásad a potřebné formuláře jsou

obcím k dispozici na odboru
územního plánování a stavebního řádu (L. Ryšavá, kancelář
C 1.08, tel. 564 602 270) a dále
na webových stránkách kraje
www.kr-vysocina.cz > Krajský úřad > Dokumenty odborů
> Odbor územního plánování a stavebního řádu > Dokumenty.
 Lenka Ryšavá, odbor
územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 270, e-mail:
rysava.l@kr-vysocina.cz

Fond Vysočiny bilancoval rok 2009

Zastupitelstvo kraje na svém
zasedání dne 11. 5. 2010 schválilo Závěrečnou zprávu Fondu
Vysočiny za rok 2009. Zpráva obsahuje přehled o čerpání prostředků a správě Fondu
v daném roce a nejrůznější
komentáře a statistiky za jednotlivé grantové programy
– zejména se zřetelem na jejich
dopad na rozvoj kraje.
Rozvojový Fond Vysočiny hospodařil v loňském roce s rozpočtem 77,9 milionů korun.
Celkem bylo vyhodnoceno sedmnáct grantových programů,
v jejichž rámci byla podpora přidělena 737 žadatelům
z 1 173 došlých žádostí. V roce
2009 kraj tak kladně vyřídil téměř 63 % žádostí. Největší zájem o finanční spoluúčast kraje

byl v případě vyhlášených programů Jednorázové akce 2009,
Sportoviště 2009 a Rozvoj malých podnikatelů 2009. Více než
sto žádostí zaznamenaly celkem čtyři grantové programy
a průměrný počet žádostí na jeden program byl 69.
Celkový objem zrealizovaných
projektů u grantových programů vyhodnocených v roce
2009 dosáhl za předpokladu realizace všech podpořených projektů výše 183,3 mil.
Kč. V roce 2009 byla záměrně navýšena podpora do oblasti investiční. Neplánovaně byl
vyhlášen grantový program
Naše školka, který vycházel
z reálných potřeb obcí a měst.
Naopak nebyly vyhlášeny některé grantové programy za-

měřené na takzvané měkké
projekty, které v současné
době mohou zájemci realizovat
za podpory EU.
Od roku 2002 již krajský úřad
přijal více než 13 000 žádostí, z nichž s více než 7 000 byla
uzavřena smlouva o poskytnutí
podpory. Subjektům byla v tomto období přidělena podpora ve
výši 503,9 mil. Kč a vlastní podíl
žadatelů přesáhl částku 1,1 mld.
Kč. Objem všech realizovaných
projektů za posledních osm let
se blíží k 1,6 mld. Kč. Závěrečná
zpráva je vyvěšena na stránkách
Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina
pokračuje ve svém zdokonalování
Pro zachování zdraví člověka v akutních případech ohrožení života je velmi důležitá
rychlost prvního odborného
ošetření a transportu pacienta
na specializované nemocniční pracoviště. V této „přednemocniční neodkladné péči“
hraje zásadní roli zdravotnic-

ká záchranná služba. Ta prošla
v našem kraji v posledních pěti
letech po své centralizaci výrazným vývojovým skokem ve
kvalitě poskytovaných služeb.
V organizaci Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina
došlo k nastavení kvalitativních procesů a znatelně se zlep-

šila úroveň komunikace i díky
systematickému proškolování
zaměstnanců. Stálá péče kraje
znamenala i podstatné vylepšení vybavení novými sanitkami,
přístroji a moderní technikou
vůbec.
V letošním roce k tomu navíc
přibudou i tři nová výjezdová

(pokračování na další straně)
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stanoviště záchranky. V květnu začaly fungovat posádky ve
Velké Bíteši a v Přibyslavi. To
přispěje k rychlejší pomoci občanům v těchto regionech, navíc stanoviště ve Velké Bíteši
má svůj význam i pro řešení
problémů na blízké dálnici. Začátkem léta k nim přibude i stanoviště v Jemnici, čímž bude
zajištěna bezodkladná pomoc
i v tomto odlehlém cípu našeho kraje. Nemalými náklady
tak kraj Vysočina v součinnosti s městskými úřady přispěl
k větší bezpečnosti lidí z těchto regionů při akutním ohrožení jejich životů.
Jako první v Česku začala používat Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina nový
systém podpory výjezdových
posádek – počítačový tablet
systém. Zhruba rok provozu

v podmínkách Vysočiny prokázal opodstatněnost tohoto
supermoderního zodolněného počítače s dotykovou obrazovkou, umístěného ve všech
sanitkách i ve vrtulníku. Ten
kromě zdokonalení administrativy, komunikace s operačním
střediskem, zaznamenávání aktuálních dat o pacientovi a vytváření zásahové databáze
obsahuje i velmi kvalitní GPS
navigaci. Perspektivně bude
napojen i na aktuální zdravotní záznamy v nemocnicích, aby
posádka už při výjezdu znala
data ohroženého pacienta.
Svůj podíl na úspěchu záchranky má první pomoc ze strany
těch, kteří pomoc přivolávají,
a mají tedy svou roli v prvních,
často rozhodujících okamžicích. I zde došlo ke zlepšením – operátorky jsou odborně

proškoleny, takže poskytují
i „telefonickou asistovanou neodkladnou resuscitaci“ – tedy
napomáhají konkrétními pokyny, jak poskytnout první
pomoc. V tomto směru taky
odvedli pracovníci záchranky
v posledních letech velký kus
práce. Množství letáků a brožurek předávaných pacientům
i těm dosud nepostiženým má
svůj viditelný výsledek právě
v úrovni znalostí a schopností
laické veřejnosti tuto první pomoc poskytnout.
S finančním zajištěním kraje probíhá v letošním roce ve
školách kraje Vysočina již
šestý ročník projektu První
pomoc do škol. Pracovníci záchranky za tu dobu proškolili
i s praktickými nácviky celkem 40 325 žáků základních
a středních škol. I tento projekt

realizoval náš kraj jako první
v republice a stal se vzorem pro
následování na dalších místech
Česka. I příklady z praxe ukazují, že mladí lidé dovedou
v kritických chvílích své znalosti využít.
Práce Zdravotnické záchranné
služby kraje Vysočina přispívá
každoročně k záchraně stovek
životů. O její kvalitě svědčí přibývající množství pochval a poděkování i úspěchy
v soutěžích záchranářských
schopností, v nichž naši záchranáři získávají pravidelně
přední místa v celostátních,
a dokonce i v mezinárodních
soutěžích.
 Jan Kaleta, odbor zdravotnictví
telefon: 564 602 459, e-mail:
kaleta.j@kr-vysocina.cz

Nezaměstnanost na Vysočině se stále drží nad průměrem ČR
Nezaměstnanost v kraji Vysočina roste téměř bez přerušení od listopadu 2008. V lednu
a únoru letošního roku byla za-

znamenána největší míra registrované
nezaměstnanosti
v historii kraje, když se vyšplhala na 11,2 %. V tomto období
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zaměstnaných v kraji výrazně
snížil především vlivem začínajících sezonních prací v zemědělství a stavebnictví. Na
konci dubna bylo na Vysočině
na úřadech práce registrováno
26 tisíc osob. Míra nezaměstnanosti tak činila 9,6 %, což je
už jen o 0,4 p. b. více než v ČR
jako celku.

V porovnání s ostatními kraji patří Vysočině v míře nezaměstnanosti průměrné 7. místo.
Závažnějším problémem zůstávají výrazné regionální rozdíly.
Jedinou oblastí, kde za posledních dvanáct měsíců nezaměstnanost poklesla, je Světelsko.
Vliv na tuto skutečnost mělo
také částečné znovuotevření
zdejších skláren. Naopak největší nárůst nezaměstnaných
byl zaznamenán na Náměšťsku, Velkomeziříčsku a Bystřicku, kde se dopady krize
projevily až se zpožděním.
Co se týká míry nezaměstnanosti, nejlepší situace zůstává
ve správních obvodech okresu Pelhřimov a v obvodech
s bývalými okresními městy.
Nejhorší je stále situace v okrese Třebíč, dále na Bystřicku
a Světelsku, kde se míra nezaměstnanosti pohybuje nad hranicí dvanácti procent.
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail:
molak.m@kr-vysocina.cz
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Vypnutí analogových vysílačů a převaděčů ČT signalizuje
piktogram
Diváci České televize od 4. 5.
2010 podle čtyř čtverečků
vpravo dole na obrazovce snadno poznají, že přijímají analogové vysílání, které 30. 6. 2010
definitivně skončí.
Česká televize k 30. červnu 2010 vypne – dle vládního
nařízení o Technickém plánu přechodu (dále jen „TPP“)
– všechny své zbývající analogové vysílače velkého výkonu
v územní oblasti České Budějovice (zahrnuje téměř celý Jihočeský kraj). Krátce před
půlnocí na 1. července 2010
se definitivně odmlčí analogové
zemské vysílání ČT1 ze stanoviště České Budějovice – Kleť
(39. kanál), ČT1 ze stanoviště
Tábor – Radimovice (27. kanál)
a ČT1 i ČT2 ze stanoviště Vimperk – Mařský vrch (32. a 47.
kanál).
Taktéž ve středu 30. června
2010 v pozdních hodinách budou vypnuty analogové vysílače velkého výkonu ČT2
Jihlava – Javořice (42. kanál)
a ČT2 Ostrava – Hošťálkovice
(51. kanál). Jejich provoz skončí
s předstihem oproti původnímu
záměru, avšak zcela v souladu
s TPP, který stanovuje květen
2011 v případě Javořice a listopad 2011 pro Hošťálkovice
za nejzazší termíny vypnutí.
V oblastech pokrytí obou vy-

sílačů je již divákům dostupné
digitální zemské vysílání všech
čtyř programů České televize:
na Vysočině z vysílače Jihlava
– Javořice (33. kanál, od 30. 6.
2009); na severu Moravy z vysílačů Ostrava – Slezská Ostrava (54. kanál, od 31. 10.
2008), Ostrava – Hošťálkovice
(54. kanál, od 1. 3. 2009) a od
30. 6. 2010 síť 1 v územní oblasti Ostrava posílí třetí digitální vysílač velkého výkonu
Frýdek – Lysá hora (54. kanál,
spuštěn bude s měsíčním předstihem). Další souběh analogového zemského vysílání tedy
v daných regionech pozbývá
významu, neboť by byl nehospodárný.
Současně s vypnutím uvedených analogových vysílačů velkého výkonu bude k 30. červnu
2010 ukončen provoz 44 analogových vysílačů malého výkonu (viz přehled níže). Většina
těchto analogových převaděčů
je závislá na zdrojovém signálu
z vypínaných vysílačů velkého
výkonu; dva již dříve o zdrojový analogový signál přišly
a zůstávaly v provozu pouze
dočasně s náhradním řešením
zdroje.
Od 4. května 2010 jsou signály všech analogových vysílačů velkého výkonu, jež budou
30. 6. 2010 vypnuté, označe-

Název vysílače
Stanoviště
Brtnice
Jihlava
Javořice
Kamenice nad Lipou
Libice nad Doubravou
Olešná
V Mokří
Podhradí nad Dyjí
Stonařov
Vlastějovice
Zdíkov
Želiv

Program
ČT2
ČT2
ČT2
ČT2
ČT2
ČT2
ČT2
ČT2
ČT2
ČT2

Kanál
51
42
53
55
51
33
44
52
60
38

né známým piktogramem. Diváci tedy podle čtyř čtverečků
v pravém spodním rohu obrazovky snadno poznají, že přijímají analogové vysílání, jehož
konec se blíží, a musí tedy přejít na digitální příjem. Na začátku června se k piktogramu
připojí i textová lišta s bližšími
informacemi.
Vysílání analogových vysílačů
velkého výkonu označené piktogramem přebírají nyní všechny závislé analogové vysílače
malého výkonu. Diváci ladící
jejich signály tedy rovněž vidí
vpravo dole na svých obrazovkách symbol v podobě čtyř
čtverečků. Na většině diskutovaných analogových převaděčů je piktogramem správně
signalizováno jejich vypnutí
rovněž k 30. červnu 2010 (viz
přehled níže). Menší část těchto převaděčů bude ovšem během května přeladěna na jiný
zdroj, piktogram z jejich vysílání zmizí a zařízení zůstane
ještě dočasně v provozu.
Česká televize bude informovat místní samosprávu všech
měst a obcí, v nichž budou analogové vysílače či převaděče
30. června 2010 vypnuté. Diváci v územní oblasti České Budějovice jsou na brzký konec
analogového zemského vysílání upozorňováni širokou šká-

Okres
Jihlava
Jihlava
Pelhřimov
Havlíčkův Brod
Pelhřimov
Znojmo
Jihlava
Kutná Hora
Prachatice
Pelhřimov

Územní oblast
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
České Budějovice
Jihlava

lou aktivit státní informační
kampaně, kterou řídí Národní
koordinační skupina (NKS).
V regionech pokrytých vysílači Jihlava – Javořice a Ostrava
– Hošťálkovice realizuje informační kampaň Česká televize,
a to formou plakátů v hromadné dopravě, spotů v regionálních rozhlasových stanicích
a poskytováním informačního servisu regionálnímu tisku.
Vše podstatné se diváci dozvědí samozřejmě ve zpravodajství
České televize, v internetovém
speciálu www.digict.cz, na teletextu ČT1 (strana 650) a obrátit se mohou osobně na Divácké
centrum ČT – horkou linku digitalizace 261 137 474 (denně
7.30 – 20.00 hodin).
Síť 1 provozovaná Českou televizí šíří digitální zemské
vysílání (DVB-T) multiplexu veřejné služby – programy
ČT1, ČT2, zpravodajský ČT24
a sportovní ČT4 v digitální kvalitě, digitální doplňkové služby a stanice Českého rozhlasu.
Digitální zemské vysílání lze
přijímat pomocí set-top-boxu nebo digitálního televizoru
s DVB T tunerem. Nezbytná
je také nepoškozená, správně
nasměrovaná pevná venkovní anténa (pokojová dostačuje
jen ve výjimečných případech)
a anténní svod z odpovídajícího, neponičeného koaxiálního
kabelu. Zásadní potíže může
působit nevyhovující zesilovač
či rozbočovač signálu. Bezpodmínečně nutná je odborná
úprava převážné většiny systémů společných televizních antén (STA) v bytových domech.
 Štěpán Janda, tiskový
útvar ČT
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Kraj Vysočina má nejlepší prezentaci mezi kraji oceněnou
Zlatým středníkem
Kraj Vysočina získal prestižní ocenění v soutěži Zlatý
středník 2010 se svojí „image“
tiskovinou o kraji Vysočina
v kategorii Zvláštní ocenění
za prezentaci kraje. Plnobarevná publikace má 40 stran
a byla vydána v celkovém počtu téměř 70 tisíc kusů nejen
v českém, ale i anglickém, německém, francouzském, italském a ukrajinském jazyce.
Dominantní jsou v brožuře

panoramatické fotografie krajiny Vysočiny od osvědčeného
regionálního fotografa Vladimíra Kunce.
Do soutěže, kterou každoročně
pořádá PR Klub, se letos přihlásilo celkem 133 firemních
periodik. V letošním osmém
ročníku udělovala odborná porota ceny tištěným i on-line firemním publikacím v deseti
kategoriích, přičemž zvláštní
ocenění získaly čtyři subjekty.

V současné době připravuje
Vysočina distribuci tiskoviny
do všech turistických informačních center v kraji, do vybraných hotelů, příspěvkových
organizací kraje Vysočina
a mnoha dalších míst.
„Společně s oceněnými tiskovinami budeme distribuovat také DVD s propagačním
filmem o Vysočině, který je
také výstupem projektu Vítejte
na Vysočině, jenž byl podpořen

Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Doufáme, že mezi veřejností
bude mít nejen oceněná publikace, ale také film úspěch,“ dodal Zbyněk Čech, koordinátor
projektu.
 Zbyněk Čech, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 146, e-mail:
cech.z@kr-vysocina.cz

Projekt Vysočina 21 – jaro 2010
Čistá Vysočina 2010 – do letošního jarního úklidu Vysočiny se aktivně zapojilo
14 534 registrovaných účastníků. Další stovky dobrovolníků
čistily náš region samostatně bez krajské záštity. Během
týdne od 16. 4. – 22. 4. 2010
jsme vedli v evidenci 215 oficiálních úklidů, z toho denně
20 až 30 akcí s podporou veřejnosti, škol a neziskových
organizací. V letošním roce
byl zaznamenán zvýšený vý-

skyt černých skládek kolem
silnic. Děkujeme všem, kdo se
do letošního úklidu zapojili.
Veletrh produktů typických
pro kraj Vysočina – 6. května 2010 Jihlava
Dvěma tisícům návštěvníků
včetně studentů a žáků škol se
představila čtyřicítka vystavovatelů. Zastoupeno bylo například regionální uzenářství,
pivovarnictví, pekařství, mlékárenská výroba, čokoládové

speciality, dřevařství, košíkářství, šperkařství, keramika,
pěstitelství, výroba skla nebo
výroba pleteného oblečení.
Partnery této akce byly Ekologická agentura Zera, Agrovenkov Vysočina, Hospodářská
komora a Český rozhlas Region, který na veletrhu prezentoval akci s názvem Najdi
si svého farmáře.
Obě aktivity byly realizovány
v rámci projektu Vysočina 21,
jejž realizuje kraj Vysočina za

podpory Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.
Pro více informací neváhejte
kontaktovat:
 Marta Vencovská, odbor
regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail:
vencovska.m@kr-vysocina.cz
 Markéta Fous, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 586, e-mail:
fous.m@kr-vysocina.cz

Tento projekt je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 11. 5. 2010 vyhlásilo nový grantový program
z Fondu Vysočiny zaměřený na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím
NNO. Níže je uveden vyhlášený grantový program a kontakt na odbor krajského úřadu, v jehož
gesci je program realizován:
Investujme v sociálních službách – 2 500 000 Kč – program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace
v zařízeních NNO, poskytujících sociální služby (odbor sociálních věcí, Bc. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 813, tvaruzkova.o@
kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 6. 2010
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových
stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.
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Novinky ve Sbírce zákonů

Krajské referendum
V částce 43/2010 Sbírky zákonů vydané dne 29. 4. 2010 byl pod
č. 118 publikován zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů.
Zákon upravuje provádění krajského referenda na území vyšších
územních samosprávných celků; naopak se zákon nevyužije pro
referendum na území hlavního města Prahy.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
Právo na informace
V částce 44/2010 Sbírky zákonů vydané dne 29. 4. 2010 byl pod
č. 123 publikován nález Ústavního soudu o návrhu na zrušení slova „pravomocných“ v § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Nález Ústavního soudu zrušil povinnost neposkytovat nepravomocné rozsudky, když v § 11 odst. 4 písm. b) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, zrušil slovo „pravomocných“, a to ke dni vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Důchody
V částce 49/2010 Sbírky zákonů vydané dne 13. 5. 2010 byl pod
č. 135 publikován nález Ústavního soudu o návrhu Krajského soudu v Ostravě na zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Nález Ústavního soudu ruší dnem 30. 9. 2011 ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, na jehož základě je vypočítáván důchod a jeho výše.
Vzhledem ke složitosti celé problematiky odložil Ústavní soud

vykonatelnost svého rozhodnutí do 30. 9. 2011 s tím, že zrušované ustanovení zůstává do této doby aplikovatelné.
Rybářství
V částce 43/2010 Sbírky zákonů vydané dne 29. 4. 2010 byla
pod č. 122 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 pozdějších předpisů.
Novela z důvodu požadavku Evropské unie na zvýšení ochrany
úhoře říčního nově upravuje lovnou míru úhoře říčního v pstruhovém rybářském revíru na 50 cm a v mimopstruhovém rybářském revíru ji zvyšuje ze 45 cm na 50 cm. Novela vyhlášky dále
mění přílohu č. 1 vyhlášky.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení (část 1. 1. 2011).
Tetování psů
V částce 46/2010 Sbírky zákonů vydané dne 6. 5. 2010 byla pod
č. 128 publikována vyhláška o způsobilosti k označování psů tetováním.
Vyhláška upravuje obsah, rozsah a organizaci školení se zaměřením na označování psů tetováním, způsob a organizaci ověřování
získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob,
které toto školení absolvovaly.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. 5. 2010.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Upozornění: Mírové využívání jaderné energie
Ustanovení §6 odst. 6 zákona č. 18/1997 Sb. – o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon),
v platném znění.
Výrobci a dovozci stavebních materiálů, výrobci a dovozci balené
vody a dodavatelé vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou jsou povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu
přírodních radionuklidů a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, v platném znění, § 97, a příloha
č. 10) vést o výsledcích evidenci a oznamovat tyto údaje úřadu (dále
jen „SÚJB“). Výsledky měření jsou povinni výrobci, dovozci a dodavatelé na vyžádání poskytnout veřejnosti. Stavební materiály ani balená voda – kromě vody, která je přírodním léčivým zdrojem – se nesmí
uvádět do oběhu a pitná voda dodávat k veřejnému zásobování, pokud:
1. obsah přírodních radionuklidů překročí mezní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem nebo
2. obsah přírodních radionuklidů překročí směrné hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem s výjimkou případů, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radionuklidů by byly
prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy
Z výše uvedeného vyplývá pro vlastníky veřejných vodovodů povinnost systematického měření a hodnocení obsahu radionuklidů
v dodávané pitné vodě. Dodržování této povinnosti je kontrolováno inspektory Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Krajský úřad v rámci své působnosti a vstřícnosti ve snaze pomoci při zabezpečení a řešení dané problematiky s prevencí
před nepříjemným jednáním se SÚJB při nedodržení uvedené
legislativy a za účelem vytvoření krajské databáze z hlediska
objemové aktivity radonu vyhovujících či nevyhovujících veřejných vodovodů a s odvoláním se na výše citované ustanovení
atomového zákona prosí o sdělení (e-mailem) aktuálních výsledků měření – objemové aktivity radonu v pitné vodě dodávané do
spotřebiště v termínu do 30. 6. 2010. Pro úplnost uvádíme, že
v případě zjištění překročení mezní hodnoty objemové aktivity
radonu nesmí být voda bez náležité úpravy (instalace odradonovací technologie) dodávána do spotřebiště. V této souvislosti
má krajský úřad zákonnou povinnost pro vlastníky a provozovatele veřejných vodovodů zabezpečit příslušnou státní dotaci
na realizaci účinných protiradonových opatření. To se týká též
odradonovacích technologií instalovaných v minulosti a dnes již
nefunkčních.
Můžete nám bez obav sdělit i tu skutečnost, pokud ve smyslu výše
uvedeného zákonného ustanovení nekonáte, abychom vám mohli
být nápomocni při zajištění nápravy.
Více informací vám poskytne:
 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz
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Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací
na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21
a Zdraví 21 v kraji Vysočina
Agenda 21 a Zdraví 21 jsou principy, které podporují zapojování
obyvatel kraje do jeho rozvoje a vytváření z něj místo s přívětivými podmínkami pro život.
Prostřednictvím těchto zásad jsme již podpořili například kampaně na prevenci zdraví a úrazů, zapojení obyvatel do dění v obcích, veřejná fóra, budování naučných stezek, přeměny školních
zahrad na přírodní učebny aj. Letošní alokace 2 mil. Kč byla
plně vyčerpána již v prvních dvou výzvách (20. 2. a 20. 4. 2010).
Požadavky žadatelů byly ve druhé výzvě dokonce o 300 tisíc Kč

vyšší než zbylé prostředky. I to svědčí o tom, že si tyto zdroje
již našly své uplatnění a obce a školy je dokážou správně využít.
Další možnosti čerpání budou však až v příštím roce.
Kromě zajištění osvětových kampaní ke zdraví a prevenci úrazů
poskytly tyto prostředky podporu například cyklistickým závodům v rámci Dne bez aut, pro přednášky o zdravém životním stylu, společnou výsadbu stromů obyvatel města, zvýšení
bezpečnosti vybraných dopravních úseků ve městech a rozšíření
výuky škol o oblasti, které s touto tematikou souvisejí.

A jak tedy vypadá bilance podpořených projektů v letošním roce?
Výzva:
I. výzva
II. výzva
Celkem

Obce
499 000,00 Kč
347 640,00 Kč
846 640,00 Kč

NNO
0,00 Kč
49 000,00 Kč
49 000,00 Kč

Školy

Celkem

983 670,00 Kč
120 690,00 Kč
1 104 360,00 Kč

Počet projektů dle výzev

1 482 670,00 Kč
517 330,00 Kč
2 000 000,00 Kč

32
11
43

 Markéta Fous, koordinátorka Zdravého kraje Vysočina a MA21, telefon: 564 602 586, e-mail: fous.m@kr-vysocina.cz

Vesnicí roku je letos Vír
Vítězství v letošním krajském kole soutěže o titul Vesnice roku
letos porota poslala na Žďársko. Titul s letopočtem 2010 získala po zásluze obec Vír. Na břehu řeky Svratky tady na rozloze 531 ha žije zhruba 730 obyvatel. „Při našem rozhodování
hrála roli celková upravenost obce, její ekologický přístup
v péči o veřejná prostranství, bohatý kulturní život a zapojení
všech generací do života obce,“ zdůvodnil rozhodnutí krajské
poroty její předseda František Broža.
„Zisk titulu Vesnice Vysočiny je prestižní ocenění nejen práce
místního zastupitelstva, ale také úsilí všech občanů, kteří se kaž
dodenně podílí na společenském a kulturním životě obce. Cenu
za zasloužené vítězství předám Víru s velkým potěšením už koncem července,“ komentoval rozhodnutí komise hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Další ocenění v soutěži:
Modrou stuhu za společenský život – obec Modlíkov (okr. Havlíčkův Brod)
Bílá stuha za činnost mládeže – obec Křížánky (okr. Žďár nad
Sázavou)
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Bory (okr.
Žďár nad Sázavou)
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
– obec Police (okr. Třebíč)
Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou vybavenost v obcích) – obec Jiratice (okr. Třebíč)

Diplom za vzorné vedení kroniky – obec Římov (okr. Třebíč)
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – obec Vysoké Studnice (okr. Jihlava)
Diplom za podporu a rozvíjení hasičských tradic – obec Blažkov
(okr. Žďár nad Sázavou)
Diplom za příkladnou péči o historické památky – obec Častohostice (okr. Třebíč)
Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů
– obec Vilémovice (okr. Havlíčkův Brod) – za rekonstrukci obecní budovy na objekt s polyfunkčním využitím
Čestné uznání za ekologickou výchovu – obec Domamil (okr.
Třebíč)
Čestné uznání za mimořádnou péči o zeleň v okolí obce – obec
Slavíkov (okr. Havlíčkův Brod)
Čestné uznání za příkladný rozvoj obce – obec Nová Buková
(okr. Pelhřimov)
Čestné uznání za péči o veřejná prostranství – obec Štěpkov (okr.
Třebíč)
Čestné uznání za práci s dětmi a mládeží – obec Květinov (okr.
Havlíčkův Brod)
Všem obcím samospráva kraje Vysočina gratuluje.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Letošní krajské sčítání zvěře naznačilo mírný
nárůst srnčí zvěře

Začátkem února a podruhé začátkem března sčítalo tisíce myslivců v našem regionu stavy lesní zvěře. V porovnání s minulým sčítáním mírně stouply počty srnčí zvěře, ale i zajíců.
Zatímco v loňském roce populace divoce žijící zvěře mírně
klesala, letos se opět vracíme k vyšším číslům z roku 2008.
„Sčítání se týkalo všech 523 honiteb, z toho 17 obor a 27 bažantnic,“ upřesnil Josef Matějek, radní kraje Vysočina pro
oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství.
V honitbách na území kraje Vysočina bylo v roce 2010 nasčítáno 283 ks zvěře jelení, 1180 ks zvěře daňčí, 923 ks zvěře mufloní,
30 325 ks zvěře srnčí a 2852 ks prasete divokého, dále 27 842 zajíců, 10 056 bažantů, 11 556 kachen divokých, 10 200 koroptví,
7 166 kání, 1 800 jestřábů, 1 315 vyder, 4 597 lišek a 7 551 kun.
Celkem je uživateli honiteb používáno 2768 lovecky upotřebitelných psů z nich 1079 ohařů, 124 barvářů, 530 teriérů, 272 slídičů, 91 honičů, 665 jezevčíků a 7 ostatních loveckých plemen.
„Krajský úřad registruje celkovou honební výměru 618 287 ha
plochy, na které jsou kromě jiného vymezeny i dvě oblasti pro
chov zvěře“, uzavřel výčet dat Josef Matějek a doplnil, „je nutné

zvěř regulovat tak, aby její populace nepřekročila hospodářsky
a ekologicky podmíněnou únosnou míru.“
„Myslivečtí hospodáři však upozorňují, že do sčítání, které proběhlo na přelomu zimy a jara se ještě zcela nepromítla letošní
extrémně dlouhá a tuhá zima. Je pravděpodobné, že následující
sčítání za rok 2010 zaznamená početní propad stejně, jako tomu
bylo po tuhé zimě na přelomu let 2005 a 2006,“ upozorňuje Stanislava Bulantová z krajského oddělení lesního hospodářství.
„Sčítání je každoroční povinností uživatele honitby stanovenou
zákonem o myslivosti a zároveň jedním ze základních podkladů pro vypracování plánů mysliveckého hospodaření v honitbě.
Aby bylo možno provést co nejobjektivnější zjištění stavu zvěře
v poměrně různorodých přírodních podmínkách v honitbách kraje Vysočina, byly termíny pro letošní rok stanoveny ve spolupráci
se zástupci uživatelů honiteb,“ vysvětlil Petr Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Datové schránky ušetřily kraji letos už 350 tisíc korun

Za první čtyři měsíce letošního provozu datových schránek ušetřil kraj Vysočina na
poštovních službách 350 tisíc
korun. Doručení datové zprávy je na rozdíl od komunikace e-mailem garantováno
státem, je levnější a rychlejší než například doručování listovních zásilek poštou.
Od září, kdy kraj Vysoči-

na aktivoval vlastní schránku, již odeslali úředníci
27 600 zpráv, 5 500 jich krajská podatelna přijala.
„Na každý pracovní den průměrně připadá 328 odeslaných
elektronických zpráv. Krajská
datová schránka naopak denně
přijme přibližně 70 zpráv,“ vyčíslil skutečnost krajský radní
pro informatiku Zdeněk Ryša-

vý a dodal, že úřad s úsporou na
poštovném počítal již při sestavování letošního rozpočtu.
Na území kraje Vysočina v současné době aktivně využívají datovou schránku již téměř
všechny obce. „Pokud se objeví problém, obsluha krajského
kontaktního centra je připravena okamžitě konzultovat konkrétní problém, a to telefonicky

nebo přímo na obecním úřadě“,
připomněl Zdeněk Ryšavý. Nejčastějšími důvody nepoužívání
datových schránek obcemi jsou
problémy s výpočetní technikou
nebo zdrženlivost k novým metodám výkonu veřejné správy.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2010
konaného dne 11. 5. 2010
Usnesení 0159/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program
jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0160/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Pavlu Kučerovou a Iva
Rohovského ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2010.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0161/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0162/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0163/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dar
dle materiálů ZK-03-2010-04, př. 1, ZK-03-2010-04, př. 1a, ZK-03-2010-04, př.
1b, a ZK-03-2010-04, př. 1c.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0164/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje volí pana Mgr. Bc. Jana Štefáčka do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH, termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0165/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2009 dle materiálu ZK-032010-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0166/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2010 v celkové výši 1 550 000 Kč z kapitoly
Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, a to těmto obcím: – Golčův Jeníkov (IČ 267406) 150 000 Kč, – Přibyslav (IČ 268097)
150 000 Kč, – Světlá nad Sázavou (IČ 268321) 150 000 Kč, – Ždírec nad Doubravou (IČ 268542) 150 000 Kč, – Počátky (IČ 248843) 150 000 Kč, – Moravské
Budějovice (IČ 289931) 150 000 Kč, – Jaroměřice nad Rokytnou (IČ 289507)
150 000 Kč, – Želetava (IČ 290751) 150 000 Kč, – Nové Město na Moravě (IČ
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294900) 150 000 Kč, – Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 150 000 Kč, – Nový Rychnov (IČ 248738) 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0167/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje medaile dle materiálu ZK-03-2010-09, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0168/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o půjčce dle materiálu ZK-03-2010-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0169/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2010-11, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, termín: do 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0170/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o stanovisku akreditační komise k akreditaci studijních oborů dle ZK-03-201076, př. 1, nesouhlasí s tím, aby VŠPJ byla v rozporu se schválenými programovými dokumenty kraje omezována v rozšiřování nabídky pro další rozvoje kraje
životně důležitých, potřebných a žádaných studijních oborů, podporuje všechny
potřebné kroky VŠPJ, které povedou zejména k rychlé akreditaci oboru Regionální rozvoj a správa, upozorňuje, že rozvoj a rozšiřování oborů studia VŠPJ
a s tím spojená výchova absolventů bakalářského studia v pro kraj potřebných
oborech (například Regionální rozvoj a správa, strojírenské obory) je jednou
z nutných podmínek budoucího úspěšného rozvoje kraje Vysočina a že jakékoliv necitlivé administrativní rozhodnutí by v tomto smyslu mohlo budoucí rozvoj
kraje významně negativně ovlivnit.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0171/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením kraje Vysočina za rok 2009 bez výhrad, schvaluje ■ Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2009 dle materiálu ZK-03-2010-12, př. 1 ■ návrh
na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, jak je uveden v podkapitole 2.3 materiálu ZK-03-2010-12, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0172/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden–březen 2010,
materiál ZK-03-2010-13, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 11. květen 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0176/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky dle materiálu ZK-03-2010-17, př. 1, v k. ú. a obci Košetice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Košetice ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2010-17, př. 2, v k. ú. a obci Košetice z vlastnictví obce Košetice
do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 445 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK03-2010-17, př. 3 ■ dodatek č. 446 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2010-17, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0177/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky dle materiálu ZK-03-2010-18, př. 1, a komunikaci na těchto pozemích
postavenou, tj. vyřazený úsek silnice III/11235 od křižovatky se silnicí II/112
v Červené Řečici po křižovatku se silnicí III/11239 v délce 3,746 km včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Červená
Řečice ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2010-18, př. 2, a komunikaci na těchto pozemcích postavenou, tj. část místní komunikace od křižovatky se silnicí III/12927 až na hranici katastrálních území Popelištná–Svépravice
v délce 0,805 km nově zařazenou do silniční sítě pod č. III/12912 včetně součástí
a příslušenství z vlastnictví města Červená Řečice do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ Dodatek č. 447 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2010-18, př. 3 ■ Dodatek č. 448 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2010-18, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0178/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky dle geometrických plánů č. 911-400/2009, 912-12/2010 a 918-46/2010,
par. č. 1660/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 240 m 2, par. č. 1660/5 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 406 m 2, par. č. 1576/7 – ostatní, jiná plocha
o výměře 167 m 2, par. č. 1576/8 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m 2, par.
č. 1660/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 453 m 2, vše v k. ú. a obci Luka
nad Jihlavou, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou, schvaluje Dodatek č. 450 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2010-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0179/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem id.
část 3/32 pozemku par. č. 230/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 606 m 2 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví kraje Vysočina
do vlastnictví obce Herálec, schvaluje Dodatek č. 451 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032010-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0173/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2009 dle materiálu ZK-03-201014, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0180/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 172 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 303 m 2 a par.
č. 269 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 181 m 2, vše v k. ú. a obci
Lavičky, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky, schvaluje Dodatek č. 452 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2010-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0174/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 7 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2010-15, př. 1 ■ dodatek č. 6 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2010-15, př. 2
■ dodatek č. 443 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2010-15, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0181/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
vyřazenou silnici III/3921 v délce 0,728 km od uzlu 2431A052 po uzel 2431A094
ležící na pozemcích par. č. 596/1 a par. č. 596/2 v k. ú. a obci Petráveč včetně silničního příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Petráveč,
schvaluje dodatek č. 453 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0175/03/2010/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 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0182/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky ležící pod silnicemi II. a III. tříd na území Jihomoravského kraje dle
materiálu ZK-03-2010-23, př. 1, a část mostu, ev. č. 387-012, nacházející se v k. ú.
Ujčov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Jihomoravského kraje, schvaluje dodatek č. 454 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2010-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0183/03/2010/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 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0184/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
dle GP č. 338-442/2009 nově oddělené pozemky par. č. 759/5 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 130 m 2, par. č. 759/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 218 m 2 a par. č. 759/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 217 m 2 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod ■ nabýt darem
dle GP č. 338-442/2009 nově oddělený pozemek par. č. 759/8 – ostatní plocha,
silnice o výměře 27 m 2 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův
Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 456 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2009-24, př. 1 ■ dodatek č. 457 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-07-2009-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0185/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 2490/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 368 m 2 v k. ú. a obci
Humpolec z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem
státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina, s tím, že
předmětné nemovitosti nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům on sám ani je nebude k takovým účelům pronajímat, nepřevede do vlastnictví třetích osob ani je jinak nezcizí po dobu nejméně deseti let a nezatíží je během této doby zřízením zástavního práva, schvaluje dodatek č. 458 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2010-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0186/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky dle materiálu ZK-03-2010-27, př. 1, z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví města Jemnice ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2010-27,
př. 2, z vlastnictví města Jemnice do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 459 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2010-27, př. 3 ■ dodatek č. 460 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2010-27, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0187/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 2510/13 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 796 m 2, díl „b“
pozemku par. č. 2510/9 o výměře 111 m 2, díl „a“ pozemku ZE-původ PK par.
č. 2510/8 o výměře 1 102 m 2 a par. č. 2510/15 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 62 m 2, oddělené GP č. 1624-44/2010 z pozemku par. č. 2510/9 a pozemku
ZE-původ PK par. č. 2510/8 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví města Polná, schvaluje dodatek Zřizovací listiny č. 461 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočina dle materiálu ZK-03-2010-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0188/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 272/26 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 93 m 2, díl „a“
pozemku par. č. 272/3 o výměře 30 m 2 oddělených geometrickým plánem č. 378
– 1246/2009 z pozemku par. č. 272/3 a dále pozemky par. č. 359/6 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 5 m 2, par. č. 359/7 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 265 m 2 apar. č. 368/6 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 90 m 2 oddělených
geometrickým plánem č. 334-1302/2007 z pozemků par. č. 359/2 a par. č. 368/2
vše v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce
Okrouhlice, schvaluje dodatek Zřizovací listiny č. 462 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržba silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2010-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. srpna 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0189/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 13 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2010-31, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0190/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt
pozemky dle materiálu ZK-03-2010-32, 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 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0191/03/2010/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. června 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0192/03/2010/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. června 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0193/03/2010/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: srpen 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0194/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy
o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání mluv v rozsahu dle materiálu ZK-03-2010-36, př. 1,
a za kupní cenu ve výši 63 Kč/m 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0195/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt po dokončení stavby I/19 – Žďár nad Sázavou, Mělkovice, obchvat, na základě výzvy Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina stavební objekt SO 103
– Úprava křižovatky pro napojení v začátku úseku vybudovaný v rámci této stavby a formou Závazného prohlášení dle materiálu ZK-03-2010-37, př. 1, se k tomuto majetkoprávnímu úkonu zavázat ■ nabýt po dokončení stavby I/38 Havlíčkův
Brod – jihovýchodní obchvat na základě výzvy Ředitelství silnic a dálnic ČR do
vlastnictví kraje Vysočina stavební objekt SO 901.2 – vegetační úpravy u silnice
III/03811 vybudovaný v rámci této stavby a formou Závazného prohlášení dle materiálu ZK-03-2010-37, př. 2, se k tomuto majetkoprávnímu úkonu zavázat.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0196/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného a společností Nákupní centrum Jihlava, s. r. o., se sídlem ve Znojmě,
Pontassievská 918/1, PSČ 669 02, IČ 27677087, na straně budoucího dárce, kterou bude po realizaci převedena do vlastnictví kraje Vysočina stavba Obchodní
centrum Jihlava – lokalita Pelhřimovská – stavba kruhové křižovatky, dostavba
a přestavba křižovatek včetně všech pozemků touto stavbou zastavěných.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0197/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neuzavřít mezi
krajem Vysočina a obcí Velký Beranov smlouvu o budoucí darovací smlouvě na
převod místní komunikace Velký Beranov – Bradlo do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0198/03/2010/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.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0199/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
hodnotu technického zhodnocení ve výši 5 377 026,20 Kč, odpovídající výši výdajů uhrazených krajem Vysočina na technické zhodnocení budovy č. p. 15, Bechyňovo náměstí, Přibyslav, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města
Přibyslav podle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2010-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0200/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Vysočinou a Městem Velká Bíteš smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-03-2010-41, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a SH, termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0201/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice v celkové výši 670 108 Kč na údržbu
veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina obcím, jejichž žádosti
splnily podmínky stanovené v Zásadách zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina dle materiálů ZK-03-2010-43, př. 1, a ZK-03-2010-43, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0202/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi krajem Vysočina a Městem Třebíč smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-03-2010-44, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a SH, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0203/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu
č. 136P/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010, schvaluje jmenovité akce uvedené v příloze
č. 1 této smlouvy, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie, přijímá
■ závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké podle
smlouvy č. 136P/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 uskuteční předfinancování výdajů,
které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy ■ závazek
k vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele uvedených v příloze č. 2 Smlouvy č. 136P/2010 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Usnesení 0204/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje,
o částku 2 400 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
o částku 2 400 000 Kč určenou na dodávku komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0205/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje,
o částku 2 400 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Regionální rozvoj,
§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje,
o částku 2 400 000 Kč určenou na dodávku komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0206/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout finanční dotace v rámci grantového programu Naše školka 2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2010-47, př. 1 ■ neposkytnout finanční dotace v rámci
grantového programu Naše školka 2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK03-2010-47, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0207/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá změnu účelu použití
dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0142/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 obci Světnov z původního účelu použití Přeložka vodovodního řadu na nový účel použití Výměna
oken na obecním úřadě a kulturním domě v obci Světnov .
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0208/03/2010/ZK – Zastupitelstvu kraje schvaluje seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-03-2010-49, př. 1, rozhoduje ■ poskytnout
dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2010-49,
př. 1, příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-03-2010-49, př. 1, na realizaci
akcí uvedených v materiálu ZK-03-2010-49, 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 ■ neposkytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2010-49, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0209/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí konečné
výsledky soutěže Skutek roku 2009 dle materiálu ZK-03-2010- 50, př. 3, vyhrazuje si rozhodnout o poskytnutí darů fyzickým a právnickým osobám, které se
umístily na 1.–3. místě v jednotlivých kategoriích Soutěže o skutek roku 2009 dle
materiálu ZK-03-2010-50, př. 2, rozhoduje poskytnout dar fyzickým a právnickým osobám, které se umístily na 1.–3. místě v jednotlivých kategoriích Soutěže
o skutek roku 2009 dle materiálu ZK-03-2010-50, př. 2, uděluje Ceny kraje Vysočina za Skutek roku 2009 fyzickým a právnickým osobám, které se umístily na
1.–3. místě v jednotlivých kategoriích Soutěže o skutek roku 2009 dle materiálu
ZK-03-2010-50, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0210/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ rozpis
účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-03-2010-51, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-03-2010-51, př. 2 ■ rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle
materiálu ZK-03-2010-51, př. 3, a právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2010-51, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: květen 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0211/03/2010/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 2. 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: květen 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0212/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Sportovnímu klubu OK Jihlava, o. s., E. Rošického 6, 586 01 Jihlava,
IČ 63442566, ve výši 48 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovstvích
dle materiálu ZK-03-2010-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0213/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávací činnosti základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a na podporu zájmových
a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a na školních sportovištích dle materiálu ZK-03-2010-54, př. 2 ■ vzorovou darovací smlouvu dle materiálu ZK-03-2010-54, př. 5, rozhoduje poskytnout
dary v celkové výši 2 678 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304), obcím dle materiálu ZK-032010-54, př. 4, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2010-54, př. 5.
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odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0214/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol
vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na
podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků dle materiálu ZK-032010-55, př. 2 ■ vzorovou darovací smlouvu dle materiálu ZK-03-2010-55, př.
4, rozhoduje poskytnout dary v celkové výši 3 183 tis. Kč z prostředků kapitoly
Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304),
obcím dle materiálu ZK-03-2010-55, př. 3, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2010-55, př. 4.
odpovědnost: OSMS, OE, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0215/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměrem změny
ve školském rejstříku u školy zřizované krajem Vysočina označeném v materiálu
ZK-03-2010-57, př. 1, kódem 1A.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 5. 2010 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0216/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov, dle materiálu ZK-03-2010-58, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0217/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr zrušit příspěvkové organizace kraje Plavecká škola Jihlava a Plavecká škola Třebíč dnem
30. 6. 2011.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0218/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr poskytnout peněžitý dar městu Choteboř ve výši 2 000 000 Kč v souvislosti s převodem vzdělávací činnosti Junioru – domu dětí a mládeže, střediska volného času,
Chotěboř, Tyršova 793, z kraje na město na podporu řešení prostorové situace za
podmínky oboustranného schválení smluv o převodu činnosti Junioru – domu
dětí a mládeže, střediska volného času, Chotěboř, Tyršova 793, z kraje na město.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0219/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2010-61, př. 1 ■ neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2010-61,
př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0220/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Pacov, Španovského 319, dle materiálu ZK-03-2010-56, př. 2 ■ uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností
dle materiálu ZK-03-2010-56, př. 1 ■ uzavřít darovací smlouvu dle materiálu
ZK-03-2010-56, př. 3 ■ uzavřít smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu
ZK-03-2010-56, př. 4.
odpovědnost: OŠMS, EO, MO, termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0221/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost,
členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina na činnost v roce 2010 v celkové
výši 3 657 679 Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-03-2010-62, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0222/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje smlouvu o spolupráci mezi krajem Vysočina a Kongregací milosrdných sester III. řádu sv.
Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně, IČ 00406473, dle materiálu ZK03-2010-63, př. 1, rozhoduje poskytnout investiční dotaci ve výši 10 mil. Kč
Kongregací milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně, IČ 00406473, dle materiálu ZK-03-2010-63, př. 2, schvaluje v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní
záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položka 6323 – Investiční
transfery církvím a náboženským společnostem, o částku 10 000 000 Kč s urče-
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ním pro Kongregaci Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o stejnou
částku 10 000 000 Kč, rozhoduje zrušit Domov důchodců Velký Újezd, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-03-2010-63, př. 3, ukládá odboru sociálních
věcí zajistit podání návrhu na výmaz Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, z obchodního rejstříku a oznámit zrušení příspěvkové organizace
Ústřednímu věstníku České republiky.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitel DD Velký
Újezd, p.o., termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0223/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Investujme v sociálních službách dle materiálu ZK-03-2010-75, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Investujme v sociálních službách ve
složení: ČSSD – Július Bárta (HB), KDU-ČSL – Jiří Vondráček (HB), Antonín
Holub (JI), KSČM – Kamil Vejvoda (ZR), Ladislav Nováček (PE), ODS – Alena Hostašová (TR), Vítězslav Schrek (JI) ■ Pavlu Kučerovou (ČSSD, PE) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Investujme v sociálních službách
■ garantem grantového programu Investujme v sociálních službách odbor sociálních věcí a zástupce garanta Mgr. Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Bc. Olgu
Tvarůžkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0224/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2010-64, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0225/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje příslib poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu
129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II a zařazené
krajem do kategorie 1 včetně žádosti č. 15 zařazené do kategorie 2 ve výši min.
10 % nákladů staveb dle materiálu ZK-03-2010-65, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0226/03/2010/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, 2 a 3 dle materiálu ZK-03-2010-66, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0227/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít partnerskou smlouvu projektu PreCo dle materiálu ZK-03-2010-67, př. 1 ■ uzavřít
partnerskou smlouvu projektu OSEPA dle materiálu ZK-03-2010-67, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0228/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace maloplošných zvláště chráněných území/evropsky významných lokalit v rámci operačního programu Životní prostředí, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu
strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 500 000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet projektu Biodiverzita, ukládá odboru životního prostředí připravit pět projektů uvedených v materiálu ZK-03-2010-68, př. 1,
k předložení do operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0229/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace parků v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-032010-69, př. 1, v rámci operačního programu Životní prostředí, schvaluje převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši
max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II., ukládá odboru životního prostředí a odboru sociálních věcí připravit projekty uvedené v materiálu ZK-03-2010-69, př. 1, k předložení do operačního programu Životní prostředí.

číslo 6/2010

ZPRAVODAJ

odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor sociálních věcí, termín:
31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0230/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout finanční dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2010
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2010-70, př. 3 ■ neposkytnout finanční
dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2010-70, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0231/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí konečné
výsledky ankety Zlatá jeřabina – Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku
2009 dle materiálu ZK-03-2010-71, př. 1, uděluje Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009 včetně finančního ocenění subjektům dle materiálu ZK03-2010-71, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle
materiálu ZK-03-2010-71, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín:
30. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0232/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury: ■ Statutárnímu
městu Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava, IČ 00286010, ve výši
50 000 Kč na realizaci projektu Otevření Parku Gustava Mahlera a odhalení pomníku Gustava Mahlera dle materiálu ZK-03-2010-72 př. 3 ■ Obci Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště, IČ 00248363, ve výši 25 000 Kč na realizaci Slavnostního
koncertu u příležitosti 150. výročí narození Gustava Mahlera dle materiálu ZK03-2010-72 př. 4.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín:
30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
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Usnesení 0233/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí znění obsahu projektů Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 předkládaných Vysočina
Tourism, příspěvkovou organizací, v Regionálním operačním programu NUTS
2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, dle materiálů ZK-03-2010-73, př. 1, a ZK-03-2010-73, př. 2, schvaluje v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální
rozvoj, § 2143 – Cestovní ruch, za účelem poskytnutí dvou půjček v celkové částce
12 730 tis. Kč pro Vysočinu Tourism, příspěvkovou organizaci, na financování projektů s názvem Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 v částce
7 525 tis. Kč a Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 v částce
5 205 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku
12 730 tis. Kč, rozhoduje ■ uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu
Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 dle materiálu ZK-032010-73, př. 3 ■ uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu Prezentace
turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 dle materiálu ZK-03-2010-73, př. 4.
odpovědnost: ORR, OE, ředitel VT, termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0234/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 Smlouvy o půjčce dle materiálu ZK-03-2010-74, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0235/03/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dalších dotací na výdaje realizované
v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010 dle materiálu
ZK-03-2010-08, př. 1upr1, vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí
dotací z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-03-2010-08, př. 2.
odpovědnost: OSH, termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.

