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Projekt Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji
Vysočina – otevřená komunikace se širokou veřejností

Při přípravě projektu s názvem
Integrovaný systém nakládání
s odpady v kraji Vysočina (dále
jen „ISNOV“) kraj Vysočina
spolupracuje se zodpovědnými subjekty v oblasti nakládání
s komunálními odpady, ale také
podporuje otevřenou komunikaci se širokou veřejností k tomuto projektu. Právě z těchto
důvodů byl na webových stránkách kraje Vysočina spuštěn
portál s názvem Integrovaný
systém nakládání s odpadem
v kraji Vysočina, a to na adrese
www.kr-vysocina.cz/isnov.

„Protože se jedná o citlivou
problematiku, která se dotýká
prakticky každého občana kraje Vysočina, chceme postupovat během celé doby přípravy
ISNOV zcela otevřeně, průběžně informovat o všech krocích
a vést diskusi s veřejností i odborníky,“ vysvětlil postup kraje Zdeněk Ryšavý, radní pro
životní prostředí. Postupně zde
budou zveřejňovány všechny
oﬁciální dokumenty, podkladové materiály a mediální výstupy týkající se ISNOV. „Součástí
portálu bude i diskuzní fórum,

kde přivítáme vaše dotazy, názory a připomínky,“ potvrdil
Zdeněk Ryšavý zájem kraje
o komunikaci s odborníky i širokou veřejností.
Vedle webových stránek budou důležité informace z průběhu příprav projektu ISNOV
zveřejňovány i v krajských periodikách – Zpravodaji a Novinách kraje Vysočina.
Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz



Vznikla databáze výrobců typických výrobků z Vysočiny

Další aktivitou projektu Vysočina 21, ﬁnancovaného z Revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí ČR, je Databáze výrobců typických výrobků z Vysočiny, jejímž účelem
je přehled podnikatelů s jejich
typickými výrobky na Vysočině. V současné době databáze nabízí informace a kontakty
na 48 regionálních ﬁrem. V budoucnu však bude tato databáze
výrobců z Vysočiny rozšířena o další kontakty, mimo jiné
také o výrobce s produkty nesoucí značku kvality Regionální produkt.
Kromě názvu výrobce a produktu obsahuje databáze další
cenné informace pro všechny

zájemce o vysočinské produkty, jako je například adresa
a kontaktní údaje ﬁrmy či webové stránky výrobce, které
nabízejí další informace o produktech včetně možnosti jejich
prodeje.
Do databáze produktů se může
přidat každý, kdo vyrábí produkty typické pro kraj Vysočina. Zařazení ﬁrmy a produktu
do krajské databáze je možné
na základě kontaktu s administrátorem stránek, kontakty jsou
k dohledání na stránkách www.
kr-vysocina.cz/zdravykraj.
„Hlavním cílem nové internetové adresy je podpořit domácí
producenty, upozornit odběratele na nabídku regionálního

trhu a v neposlední řadě také
zvýšit povědomí občanů o typické produkci u nás na Vysočině,“ uvedl Martin Hyský,
radní kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje. Výrobci byli do databáze zařazeni na
základě jejich účasti na Veletrhu produktů typických pro kraj
Vysočina, který se uskutečnil
6. 5. 2010 v Jihlavě. Na tomto
veletrhu měli možnost vystoupit všichni vystavovatelé, kteří
projevili zájem.
Více informací vám poskytne:
Markéta Fous, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 586, e-mail:
fous.m@kr-vysocina.cz

Odbor školství, mládeže a sportu
Poradenská linka pro pedagogy
gickým pracovníkům v rámci
celé České republiky, kterým
je nápomocna výlučně při řešení problémových výchovných
situací týkajících se školního
prostředí. Více informací na-
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Tento projekt je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřídilo díky
příspěvku z Evropského sociálního fondu poradenskou linku pro pedagogy. Tato linka
je určena především pedago-
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jdete na www.kr-vysocina.cz
> Školský portál.
 Miroslav Pech, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 954, e-mail:
pech.m@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: 564 602 328
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@email.cz)
tisk a distribuce:
YASHICA s.r.o.
Mikuláškova 1, Třebíč
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru
NEPRODEJNÉ
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UPOZORNĚNÍ
Nová telefonní čísla Úřadu práce v Jihlavě
ÚŘAD PRÁCE V JIHLAVĚ přešel od 19. července 2010 na nová telefonní čísla
Jihlava, Brtnická 2531/21
Ústředna .......................................................................................... 950 123 111
Fax .................................................................................................... 950 123 302
Jihlava, Tolstého 1914/15
Odbor státní sociální podpory .................................................... 950 123 111
Fax ................................................................................................... 950 123 540
Polná, Žižkova 91 .........................................................................
Pracoviště státní sociální podpory ............................................
Telč, Palackého 23 ........................................................................
Pracoviště státní sociální podpory ............................................
Třešť, Revoluční 20/1 ..................................................................
Pracoviště státní sociální podpory ............................................

950 123 231, 950 123 232
950 123 261
950 123 211, 950 123 212, 950 123 213
950 123 241, 950 123 242, 950 123 243
950 123 221, 950 123 222
950 123 251, 950 123 252

Kontaktní e-mail: podatelna@ji.mpsv.cz

Kraj připojí Třešť na telekomunikační síť ROWANET
Krajská páteřní optická telekomunikační síť ROWANET se
dále rozšiřuje. Do konce roku
2010 se k současným jedenácti
městům a osmi menším obcím
připojí také Třešť. Vybudování zhruba 7,7 km dlouhé optické
trasy Stonařov – Třešť přijde na
5,623 milionu korun. „V současné
době má krajská telekomunikací
síť cca 251 km, což představuje
919 km optických vláken,“ uvedl
krajský radní pro oblast informatiky Zdeněk Ryšavý.
Ke krajské páteřní optické telekomunikační síti je aktuál-

ně připojena veřejných institucí
a všechny pracoviště Krajského úřadu kraje Vysočina. „Díky
ROWANETu se státní instituce,
úřady, školy, integrované složky záchranného systému a další
nekomerční instituce dostávají
ke svým privátním sítím a datům. ROWANET propojuje jejich sítě, urychluje, zkvalitňuje,
zajišťuje vysokokapacitní datové přenosy mezi složkami státu
a zajišťuje integritu zálohy datových úložišť v geograﬁcky oddělených lokalitách,“ popsal Petr
Málek z odboru informatiky.

V tuto chvíli je majetková hodnota ROWANETu čtyřicet milionů korun. Páteřní optickou síť
po Vysočině buduje kraj Vysočina od roku 2005. Oﬁciálně byla do provozu uvedena na
jaře 2006. Na připojení čekají
ještě například Jaroměřice nad
Rokytnou, Světlá nad Sázavou
nebo Náměšť nad Oslavou.
Projekt vlastní optické telekomunikační sítě byl na Vysočině realizován jako pilotní. Na
základě zkušeností našich krajských informatiků dnes obdobnou službu pro veřejnou správu

začínají spouštět i další kraje.
Propojená města - Velké Meziříčí, Pelhřimov, Třebíč, Žďár
nad Sázavou, Nové Město na
Moravě, Havlíčkův Brod, Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice, Telč, Želetava,
Přibyslav, Stonařov, Dlouhá
Brtnice, Horky, Šašovice, Šlapánov, Ořechov, Svojkovice.
Více informací vám poskytne:
 Petr

Málek, odbor informatiky
telefon: 564 602 324, e-mail:
malek.p@kr-vysocina.cz

Řády veřejných pohřebišť – chyby a nedostatky v nich uvedené
Krajský úřad kraje Vysočina, oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu, převedlo do elektronické podoby
všechny dokumenty, vztahující se k veřejným pohřebištím
v jednotlivých obcích kraje. Při
zpracování těchto dokumentů
bylo zjištěno, že některé řády
veřejných pohřebišť nejsou
zpracovány v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o pohřebnictví“).
Rovněž bylo zjištěno, že některé obce vydaly nový řád veřejného pohřebiště, původní byl
zrušen, ale obec již nepožádala
krajský úřad v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona
o pohřebnictví o vydání souhlasu k tomuto novému řádu.
Na některé nedostatky, které
jsou v rozporu se zákonem o pohřebnictví, musíme upozornit:
1. Řády neuvádějí přesné umístění veřejného pohřebiště (parcelní číslo a katastrální území).

2. Řády nedostatečně identiﬁkují provozovatele a správce.
Ze zákona o pohřebnictví (§ 16
odst. 1) je provozovatelem veřejného pohřebiště obec. Může být
současně i správcem veřejného
pohřebiště nebo může veřejné
pohřebiště provozovat prostřednictvím fyzické či právnické osoby na základě uzavřené smlouvy
o správě veřejného pohřebiště.
Ze zpracovaných řádů nelze velmi často určit, kdo je tedy provozovatelem a kdo správcem.
3. Řády nezahrnují základní povinnosti provozovatelů

veřejného pohřebiště, uvedené v § 18 zákona, a z řádu nelze zjistit, kdo tyto činnosti
zajišťuje (jedná se zejména
o provádění výkopových prací souvisejících s pohřbíváním
a exhumací, pohřbívání lidských pozůstatků a lidských
ostatků do hrobů nebo hrobek,
provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků).
Tyto činnosti je povinen zajistit
provozovatel (obec) sám či prostřednictvím osob k těmto činnostem oprávněným. Z řádu
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veřejného pohřebiště musí být
zcela zřejmé, kdo tyto činnosti zajišťuje.
4. Řády přijaté jako obecně závazné vyhlášky ukládají povinnosti nájemcům hrobového
místa, a tím vlastně dochází
k nahrazování soukromoprávních (občanskoprávních) vztahů veřejnoprávními, protože
vztah mezi pronajímatelem
a nájemcem je vztahem sou-
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kromoprávním založeným na
nájemní smlouvě, a nelze jej
proto nahradit obecně závaznou vyhláškou. V některých
případech řády nad rámec zákona stanovují podmínky například pro odstoupení od
smlouvy o nájmu apod.
Nedostatky se objevují i podle zákona o obcích: právní
předpisy nemívají všechny náležitosti, které jsou pro ně sta-

noveny. Nejsou očíslovány,
nebývá v nich uveden název
právního předpisu obce a nebývá v nich uvedeno, kdy a na
základě jakého zmocňovacího ustanovení zákona je právní předpis vydán. Velmi často
chybí údaje o vyhlášení právního předpisu.
Proto je naší snahou obcím pomoci při opravách jejich řádů
a uvedení do souladu se záko-

ny. Ke každé změně nebo nově
přijatému řádu, který nahradí
ten původní, musí být vydán
souhlas krajského úřadu.
S případnými dotazy se můžete obrátit na:
 Jaroslava Váchová, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail:
vachova.j@kr-vysocina.cz.

Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí
za rok 2009
Na počátku měsíce června 2010
bylo ukončeno přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen
„DSO“) v kraji Vysočina za rok
2009. Z celkového počtu 704
obcí a 74 DSO kontroloři krajského úřadu přezkoumali hospodaření 591 obcí a 44 DSO.
Ostatní obce a DSO, zejména
města a obce s vyšším počtem
obyvatel, zadaly přezkoumání
svého hospodaření profesionálním auditorům nebo auditorským společnostem.
První dílčí přezkoumání hospodaření probíhala již od září
roku 2009 jak v obcích, kde
podle zákona musí být tato přezkoumání povinně vykonána,
tak i v celé řadě dalších obcí,
které o provedení dílčího přezkoumání dobrovolně požádaly
se záměrem odstranění případně zjištěných chyb a nedostatků
ještě do konce účetního období
roku 2009. Celkem ve 2. pololetí roku 2009 vykonali kontrolní pracovníci krajského úřadu
první dílčí přezkoumání hospodaření u 330 obcí a u 43 DSO.
Žádné nedostatky nebyly při

těchto dílčích přezkoumáních
zjištěny v hospodaření 64 %
obcí a 91 % DSO.
Od února do června 2010 byla
vykonána druhá dílčí nebo jednorázová přezkoumání hospodaření obcí a DSO za rok 2009.
Různé chyby a nedostatky
v hospodaření uvedli kontroloři krajského úřadu ve zprávách
o výsledku přezkoumání u 31 %
obcí a 9 % DSO. Při porovnání s výsledky přezkoumání za
předchozí roky je zřejmé, že
se snižuje počet obcí, v jejichž
hospodaření se vyskytují nedostatky (za rok 2006 to bylo 52 %
obcí, za rok 2007 45 % a za rok
2008 41 %).
I v uplynulém roce bylo nejvíce
nedostatků zjišťováno v hospodaření menších obcí. Nejčastěji se jednalo o nesprávné nebo
neúplné účetnictví spočívající
v nezaúčtování všech účetních
případů či chybném účtování
o majetku. Opakovaně se vyskytovaly chyby a nedostatky
při provádění inventarizací,
v evidenci majetku, neúčtování
předpisů pohledávek a závazků k datu jejich vzniku a nedo-

držování některých povinností
daných zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, především neprojednání
závěrečného účtu v souladu se
zákonem stanoveným vyjádřením a neprovádění rozpočtových opatření tak, aby
ﬁnanční hospodaření obce probíhalo v souladu se schváleným
rozpočtem. Často byla také zjišťována nedostatečná činnost ﬁnančních a kontrolních výborů
zastupitelstev, které by měly podle zákona o obcích kontrolovat
hospodaření s majetkem, plnění usnesení orgánů obce a dodržování právních předpisů.
V případě 32 obcí bylo ve zprávách o výsledku přezkoumání
hospodaření také uvedeno, že
neodstranily nedostatky zjištěné při předchozích přezkoumáních. Na základě výsledků
přezkoumání hospodaření za
rok 2009 a v souladu s novelou
č. 477/2008 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byla třem obcím
uložena pokuta za správní delikt, kterým bylo nezveřejnění návrhu závěrečného účtu na

úřední desce a v elektronické
podobě.
Shrnutí nejčastějších nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obcí a DSO za
rok 2009 je zveřejněno na internetových stránkách kraje Vysočina v sekci Servis pro
obce > Metodická pomoc obcím > Přezkoumání hospodaření obcí a DSO nebo v sekci
Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor
kontroly. Na obou místech lze
rovněž nalézt informace o základních povinnostech obcí
a DSO stanovených zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a DSO,
o rizicích zjišťovaných při přezkoumání hospodaření obcí
a DSO v kraji Vysočina a výčet možných správních deliktů obcí a DSO podle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz



Organizace školního roku
Ve školním roce 2010/11 se bude v základních školách v kraji Vysočina vzdělávat více než
42 000 žáků a téměř 25 000
žáků usedne do lavic středních
škol.
Nový školní rok začne ve středu
1. září 2010 a skončí ve čtvrtek

30. června 2011. První pololetí školního roku bude ukončeno v pondělí 31. ledna 2011
a jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011. Podzimní prázdniny
proběhnou ve středu 27. října a v pátek 29. října. Vánoční

prázdniny budou trvat od čtvrtka 23. prosince 2010 do neděle
2. ledna 2011. Termín jarních
prázdnin byl pro školy v kraji Vysočina stanoven na období
od 21. do 27. února 2011. Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 21. dubna a pátek

22. dubna 2011. Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna 2011.
Miroslav Pech, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 954, e-mail.:
pech.m@kr-vysocina.cz
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Výše poskytnutých náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy v I. pololetí 2010
V průběhu I. pololetí 2010
poskytl Krajský úřad kraje Vysočina podle zákona
č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen zákon
o náhradách škod), náhradu
škody celkem 41 žadatelům
v částce 2 456 688,50 Kč. Z toho náhrada škody způsobená
kormoránem velkým byla poskytnuta dvanácti žadatelům
ve výši 1 707 437,50 Kč a náhrada škody způsobená vydrou
byla poskytnuta 29 žadatelům
ve výši 749 251 Kč. Dalším čtyřem žadatelům nebyla náhrada
škody poskytnuta. Dva z nich
nedoplnili v zákonem stanovené lhůtě zákonné náležitosti
žádosti, a náhrada škody proto
byla zamítnuta, další dva stáhli žádost z důvodu nové metodiky na výpočet výše náhrady

škody způsobené vydrou říční,
která vyžaduje, aby zpracovatel posudku navštívil rybníky,
na nichž škoda vzniká, dvakrát
s odstupem minimálně jednoho
měsíce. Po zohlednění potřebné
doby pro zpracování posudku
dle nové metodiky požádali tito
žadatelé nově o náhradu škody.
U dvou škod způsobených kormoránem velkým byly původně požadované výše náhrady
škody sníženy celkem o cca
270 000 Kč. Jednalo se o dva
žadatele, jejichž rybníky se nacházely v těsné blízkosti jako
součást rybniční soustavy.
Krajský úřad při posuzování
oprávněnosti na náhradu škody
dospěl k názoru, že škodu oběma poškozeným mohlo způsobovat stejné hejno kormoránů,
protože protokoly z místního
šetření se vztahovaly na stejné
období. Správa chráněné kra-

jinné oblasti Žďárské vrchy,
která vypracovala dva protokoly z místního šetření ve smyslu
§ 10 zákona o náhradách škod,
po upozornění krajského úřadu
potvrdila, že se skutečně jednalo o stejné hejno kormoránů, jež
se po vyplašení vždy rozdělilo
a v menších skupinách přemísťovalo na rybnících v soustavě.
Zpracovatel posudku následně na základě výzvy krajského úřadu k přehodnocení výše
škody v souladu s nově zjištěnými údaji tuto skutečnost zohlednil a výši škody v obou
posudcích snížil.
Bližší informace k počtu všech
vyplácených náhrad škod způsobených na rybách vydrou říční a kormoránem velkým od 1.
1. 2003 do 30. 6. 2010 a dále postup při vyřizování žádosti o náhradu škody jsou k dispozici na
adrese http://dwh2.kr-vysocina.

cz/Reportserver?%2fDOTACNITITULY%2fSS_vydry&rs:
Command=Render a www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.
asp?id_org= 450008&id_ktg=301337&p1=34182.
Celková výše škody a počet žadatelů se zde liší, protože na
první uvedené adrese jsou uvedeni všichni, a to i neúspěšní
žadatelé, rovněž jsou zde uvedeny náhrady škod, které nezasahovaly do rozpočtu kraje
(takzvané průtoky). Na druhé
adrese jsou v tabulce uvedeni
pouze úspěšní žadatelé a pouze
náhrady škody, jež zasahovaly
v prvním pololetí 2010 do rozpočtu kraje.
 Martina Kratochvílová,
odbor životního prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail:
kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Zřízení služby následné péče pro osoby závislé na návykových látkách
Rok 2010 přinesl významnou
změnu v nabídce služeb pro
spoluobčany, kteří se rozhodli
skoncovat se závislostí na nelegálních návykových látkách.
Mezi námi žijí lidé, již po léčbě ve specializovaném zařízení i bez ní abstinují a kteří
potřebují odbornou pomoc, aby
v abstinenci setrvali. Tito obyvatelé kraje mohli dosud odbornou pomoc získat především
v pobytových službách následné péče spojených s poměrně

dlouhým pobytem mimo jejich
bydliště. Od 1. června 2010 Oblastní charita Jihlava spustila
projekt (Centrum U Větrníku)
zřízení služby následné péče
pro osoby závislé na návykových látkách.
Cílem nové služby je opětovné
sociální začlenění osob, které
měly v minulosti problémy se
závislostí, ale rozhodly se je řešit. S tím, aby odolaly návratu
k drogám, jim pomohou specialisté prostřednictvím indivi-

duálního poradenství a terapie,
sociálního poradenství, skupinové terapie, rodinné terapie
a motivačních programů. Pracovníci nového projektu budou
úzce spolupracovat s léčebnými
zařízeními pro závislé osoby,
a tedy především s psychiatrickými a psychologickými pracovišti v kraji Vysočina. Tato
služba umožní využívat odbornou pomoc klientům, kteří
se rozhodli zvládnout odvykací proces v domácím prostře-

dí, a ne v pobytovém zařízení.
Místem poskytování služby je
Centrum U Větrníku v Jihlavě.
Systém pomoci, jenž se v jiných
krajích osvědčil, bude nyní na
základě ﬁnancování z Evropského sociálního fondu pomáhat v návratu do života lidem,
kteří se rozhodli vyléčit z drogové závislosti, i na Vysočině.
 Monika Hošková, odbor sociálních věcí
telefon: 564 602 812, e-mail:
hoskova.m@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Katalog prací
V částce 76/2010 Sbírky zákonů vydané dne 23. 7. 2010 bylo pod
č. 222 publikováno nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných
službách a správě.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2010.
Přeprava cestujících
V částce 65/2010 Sbírky zákonů vydané dne 16. 6. 2010 byl pod č.
194 publikován zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2010 (část 4. 12. 2010).

Veřejné zakázky
V částce 62/2010 Sbírky zákonů vydané dne 16. 6. 2010 byl pod
č. 179 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 15. 9. 2010 (část 15. 6. 2010).
Sociální služby – prováděcí vyhláška
V částce 57/2010 Sbírky zákonů vydané dne 26. 5. 2010 byla pod
č. 162 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
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službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 6. 2010.

aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 8. 2010.

Snížení administrativní zátěže podnikatelů
V částce 55/2010 Sbírky zákonů vydané dne 21. 5. 2010
byl pod č. 155 publikován zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich

Obchodní zákoník
V částce 54/2010 Sbírky zákonů vydané dne 21. 5. 2010 byl
pod č. 152 publikován zákon,
kterým se mění zákon č. 513/
1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2010.
Elektronické komunikace
V částce 54/2010 Sbírky zákonů vydané dne 21. 5. 2010
byl pod č. 153 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 127/ 2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komu-

nikacích), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2010.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Druhý ročník soutěže Ceny Kudy z nudy hledá
nejlepší turistické nabídky v Česku
Navštívili jste někdy dokonalé wellness centrum, romantický zámek, útulnou restauraci
nebo nevšední muzeum? Chcete jejich provozovatele odměnit
za nezapomenutelný zážitek?
Teď je ten správný čas! Dejte oblíbené turistické aktivitě
svůj hlas ve velké letní soutěži Ceny Kudy z nudy 2010. Její
druhý ročník vyhlásila agentura CzechTourism, provozovatel
portálu s tuzemskými turistickými nabídkami www.kudyznudy.cz.
Všechny turistické aktivity,
které jsou zaregistrovány na
portálu www.kudyznudy.cz, už
prošly prvním, neveřejným kolem soutěže. V něm odborníci
z oblasti cestovního ruchu vybrali v každém ze sedmnácti
turistických regionů deset aktivit, které nominovali do druhého kola. Celkem tak postoupilo

do veřejného hlasování 170 turistických nabídek. Z nich může
veřejnost od 1. července do
31. srpna 2010 vybírat tu nejlepší. Stačí kliknout na soutěžní banner na stránkách www.
kudyznudy.cz a vyplnit on-line
hlasovací formulář.
Nabídka nominovaných aktivit
dobře odráží možnosti trávení
volného času v Česku – o přízeň hlasujících se ucházejí zoologické zahrady, wellness
centra, hrady, zámky, muzea,
aquaparky, ale také podzemní štoly, biofarmy, výrobny vánočních ozdob a další. „Lidé
mohou kromě zavedených turistických cílů podpořit i zcela nové a originální projekty,“
říká vedoucí portálu Kudy
z nudy Štěpánka Orsáková.
Absolutní vítěz, tedy ten, který získá nejvíce hlasů, obdrží od agentury CzechTourism

100 000 Kč. Nadstandardní
propagaci ale CzechTourism
zajistí sedmnácti regionálním
vítězům i všem nominovaným.
Před Vánocemi se opět ke čtenářům dostane kniha Kudy
z nudy představující všechny
účastníky soutěže, kteří budou
také přednostně prezentováni
na akcích pořádaných agenturou.
Lidé budou moci hlasovat nejen na internetu, ale také na
Dnech domácího cestovního
ruchu, jež proběhnou v Liberci (17. 7.), Rožnově pod Radhoštěm (31. 7.) a Poděbradech
(29. 8.). Do soutěže mohou čtenáři doplnit svůj „horký tip“
a dostat do hry i další turistické nabídky. Ze všech došlých
hlasů budou navíc vylosování
tři výherci, kteří získají víkendový relaxační pobyt v lázních
Poděbrady.

O soutěži:
Cílem soutěže je podpora a oživení domácího cestovního ruchu a motivace českých turistů
k cestování po tuzemsku. Vítězem prvního ročníku se staly Techmania Science Center
v Plzni a Tajemné prohlídky
znojemského podzemí.
Více informací:
 Zástupce

pořadatele:
Štěpánka Orsáková, vedoucí
týmu Kudy z nudy CzechTourism
telefon: 221 580 486, e-mail:
katalog@CzechTourism.cz,
www.kudyznudy.cz
 Zástupce

realizátora:
Petr Jindra, marketing a PR
Limet media, s. r. o.
telefon: 608 221 177, e-mail:
petr.jindra@limetmedia.cz,

Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo Zprávu o uplatňování
Zásad územního rozvoje kraje Vysočina v uplynulém období
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém jednání dne
22.června 2010 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje
kraje Vysočina v uplynulém období dále jen „zpráva“. Na základě této schválené zprávy odbor územního plánování a stavebního
řádu Krajského úřadu kraje Vysočina jako pořizovatel zahájí proces vlastní aktualizace Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
(aktualizace ZÚR KrV). Prvním krokem zahájení procesu bude
výběr projektanta aktualizace ZÚR KrV. Následovat bude zpracování aktualizace ZÚR KrV dle konzultované zprávy a dalších
pokynů pořizovatele. Předpokládáme, že návrh aktualizace ZÚR

KrV bude odevzdán do 30. 4. 2011. V rámci projednání aktualizace ZÚR KrV nejprve proběhne společné jednání s dotčenými
orgány a následně veřejné projednání, ke kterému budou přizvány i obce kraje. O veřejném projednání budou obce vyrozuměny veřejnou vyhláškou. Nově budou projednávány pouze měněné
(doplňované či vypouštěné) části ZÚR KrV, ostatní části zůstanou beze změny tak, jak byly vydány zastupitelstvem kraje v roce 2008.
 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 270, e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz
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Křížem krážem Vysočinou na kole 2010
Máte rádi pohyb a jezdíte na kole? Chcete poznat krásy Vysočiny? Rádi fotíte a soutěžíte? Pak právě pro vás připravuje Vysočina Tourism, příspěvková organizace, třetí ročník vícedenního putování na kole.
Objevovat krásy Vysočiny můžete společně s námi již potřetí, a to
ve dnech 14.–20. 8. 2010 v rámci vícedenního putování na kolech
s názvem Křížem krážem Vysočinou na kole, která účastníky provede Vysočinou a představí její krásy jak přírodní (např. CHKO
Žďárské vrchy, Vírská přehrada, Melechov atd.), historické (Želiv, Kamenice nad Lipou, Třebíč atd.), tak i technické zajímavosti
(např. informační centrum JE Dukovany a vodní dílo Dalešice).
První etapa odstartuje z Jihlavy dne 14. 8. 2010 a povede do Kamenice nad Lipou. V rámci putování navštíví peleton dále například
Křemešník, Červenou Řečice, Želiv, Golčův Jeníkov, Chotěboř,
Svratku, Vírskou přehradu, Tasov a Bystřici nad Pernštejnem. Poslední etapa (celkem jich bude 7) bude začínat dne 20. 8. 2010 z Třebíče a povede do Dalešic. Jezdci mohou projet celou trasu nebo se
mohou libovolně kdykoliv a kdekoliv připojit a odpojit.
V rámci tohoto putování připravují organizátoři i zpestření cesty
návštěvou některých turistických atraktivit. Za všechny jmenujme

návštěvu informačního centra Jaderné elektrárny Dukovany. Doprovodnými akcemi budou soutěže jak pro účastnící se cyklisty,
tak i pro všechny, kteří rádi soutěží o zajímavé ceny. Kromě toho
trasa vede mnoha místy, jež jsou zapojena do soutěže Cyklista Vysočiny 2010, a tudíž soutěžící v této akci se tak mohou zúčastnit
obou zároveň.
Přihláška a podrobné informace o trasách, programu i soutěžích
jsou na turistickém portálu www.region-vysocina.cz/nakole (tyto
informace jsou průběžně doplňovány).
Přijďte, jeďte s námi, bavte se, poznávejte a vyhrajte!
Více informací vám poskytne:
 Jitka Mattyašovská, Vysočina Tourism, příspěvková organizace

telefon: 606 775 428, e-mail: jitka.mattyasovska@vysocinatourism.cz

Vysočina a její organizace opět společně soutěží
o dodavatele energií
Kraj Vysočina pokračuje v hledání úspor v provozních nákladech svých i jím zřizovaných organizací. Jako první z krajů
ČR využil pro nákup plynu a elektrické energie elektronickou aukci a během posledních let ušetřil sobě i organizacím
řádově desítky milionů korun. V tuto chvíli stejným způsobem plánuje Vysočina nakoupit energie i pro příští rok. Noví
dodavatelé budou známí na přelomu září a října.
Společná zakázka na dodavatele energií pro rok 2011 zahrnuje
aktuálně 326 odběrných míst nízkého napětí a 39 míst s odběrem
vysokého napětí. V případě odběru zemního plynu evidujeme
229 odběrných míst.
V předchozích elektronických aukcích se Vysočině a jejím organizacím podařilo v případě změny dodavatele elektrické energie
snížit cenu o 40 %, a ušetřit tak téměř 13 mil. Kč. V případě pilotní poptávky pro dodavatele zemního plynu pro osm krajských

zdravotnických zařízení se v první zakázce kraje Vysočina podařilo cenu snížit o 50 % a ušetřit 20 mil. Kč oproti předchozímu roku.
„Tak vysoké snížení ceny za pořizovanou energii bylo pro nás
velkým překvapením. Jsme si vědomi, že v opakované aukci
už úspory nebudou tak velké, protože prostor pro manévrování
se hodně zmenšil. Při opakované e-aukci navíc odpadají vyšší náklady spojené se zadáním zakázky, a tak se nám vyplatí energie
soutěžit i opakovaně,“ zdůvodnil kroky kraje Vysočina Vladimír
Novotný, náměstek hejtmana pro oblast ﬁnancí, a doplnil, že Vysočina chápe elektronickou aukci jako jeden z nejtransparentnějších způsobů zadávání veřejných zakázek.
 Iveta

Fryšová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 546, e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

Chovu hospodářských zvířat v České republice dominuje Vysočina
Zemědělství na území kraje
Vysočina je zaměřeno více než
v jiných krajích na chov hospodářských zvířat. Přírodní podmínky jsou vhodné především
pro pěstování plodin sloužících k výkrmu prasat a skotu.
Na Vysočině je rovněž dostatek travních ploch vhodných
na pastviny. Na chov hospodářských zvířat v kraji navazuje také dostatečná výrobní
kapacita na zpracování masa
a mléčných výrobků v podobě

masokombinátů a mlékáren.
Na produkci hovězího i vepřového masa v ČR se kraj podílí
ze šestnácti procent, více masa
se zpracuje pouze na Pardubicku. V produkci mléka je Vysočina na prvním místě rovněž
se šestnácti.
Sčítání hospodářských zvířat je jednou za rok prováděno Českým statistickým
úřadem. Výsledky sčítání k 1.
4. 2010 jsou uvedeny v tabulce na další straně. Hovězí-

ho dobytka bylo na Vysočině
zjištěno celkem 210 tisíc kusů
(podíl na ČR: 15,6 %). Kraji
patří první místo před krajem
Jihočeským. Naopak nejméně skotu bylo sečteno v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Vysočina hraje prim i v počtu
prasat, tentokrát před Středočeským krajem. Spočteno jich
v kraji bylo 319 tisíc (podíl na
ČR: 16,7 %). Nízké počty byly
zjištěny v Karlovarském a Libereckém kraji. Ve stavech

drůbeže patří Vysočina mezi
podprůměrné kraje. S počtem
472 tisíc kusů se na ČR podílí
pouze 1,9 %. Na rozdíl od skotu a prasat došlo v kraji k velkému úbytku drůbeže – téměř
o padesát procent oproti předchozímu roku. Tato skutečnost
může být zkreslena výrazně
kratší dobou výkrmu a sčítání mohlo být provedeno právě v době po exportu. Až další
sčítání ukáže pravé důvody tohoto úbytku.

číslo 8/2010

strana 7

ZPRAVODAJ

Stav hospodářských zvířat v krajích České republiky k 1. 4. 2010
Území

Skot

Prasata

počet

podíl na ČR

počet

Středočeský + Praha

145 711

10,8

312 896

Jihočeský

209 993

15,6

Plzeňský

155 450

Karlovarský

Drůbež
počet

podíl na ČR

16,4

6 199 898

25,0

225 486

11,8

2 921 470

11,8

11,5

141 938

7,4

2 509 575

10,1

39 888

3,0

12 020

0,6

224 278

0,9

Ústecký

38 380

2,8

50 111

2,6

1 134 835

4,6

Liberecký

44 565

3,3

37 459

2,0

75 732

0,3

Královéhradecký

102 828

7,6

138 209

7,2

2 690 420

10,8

Pardubický

114 680

8,5

119 580

6,3

1 861 756

7,5

Vysočina

210 629

15,6

319 199

16,7

472 418

1,9

Jihomoravský

61 635

4,6

275 242

14,4

4 006 760

16,1

Olomoucký

89 441

6,6

125 277

6,6

424 019

1,7

Zlínský

58 962

4,4

75 345

3,9

627 638

2,5

Moravskoslezský

77 124

5,7

76 470

4,0

1 689 636

6,8

1 349 286

100,0

1 909 232

100,0

24 838 435

100,0

Česká republika

podíl na ČR

Pramen: Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. 2010, ČSÚ Praha, 2010.
 Miloš

Molák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz

Projekt Marketing turistické nabídky kraje Vysočina
Nabídka spolupráce pro provozovatele venkovských ubytovacích
zařízení na Vysočině
Příspěvková organizace Vysočina Tourism připravuje za ﬁnanční
podpory ROP Jihovýchod nabídkový katalog Prázdniny na venkově, jehož prostřednictvím bude prezentovat segment venkovských
ubytovacích zařízení jak na domácím trhu, tak i v zahraničí. Obracíme se s nabídkou spolupráce na provozovatele ubytovacích
zařízení na Vysočině, kteří splňují tato kritéria:
- jsou umístěny na venkově (samoty, obce) – farmy, chalupy, malé
penziony, letní byty (neplatí pro kempy, veřejná tábořiště a chatové osady, tyto jsou předmětem samostatné brožury)
- mají celkovou kapacitu do 30 lůžek

Nabízíme bezplatné uvedení ve jmenovaném katalogu. Podmínkou je splnění výše uvedených kritérií, patřičné oprávnění k podnikání, vyplnění dotazníku (viz. www.vysocinatourism.cz), jeho
odeslání na adresu uvedenou v dotazníku a poskytnutí vhodných
kvalitních fotograﬁí zdarma v kvalitě pro tisk a s vypořádanými
autorskými právy nejpozději do 30. 9. 2010.
Více informací vám poskytne:
 Romana Nejedlá, Vysočina Tourism
telefon: 606 775 430, e-mail: romana.nejedla@vysocinatourism.cz

S Vysočinou do Evropy

Kraj Vysočina vyhlašuje 2. ročník vědomostní soutěže určenou pro žáky středních škol na území regionu zaměřenou
na znalosti zeměpisu, historie, kultury, ale i sportu nebo hospodářství našeho kraje spolu s uplatněním anglického jazyka a využitím internetu. Soutěžit se bude stejně jako loni
prostřednictvím webových stránek www.ourregion.cz, kde
se případní zájemci můžou registrovat od 13. září 2010.
„V průběhu září se budou registrovat školy, které chtějí svým studentům umožnit účast v soutěži. Prostřednictvím pověřených

pedagogů bude zájemcům z řad studentů přiděleno heslo a poskytnuty informace k soutěži. Soutěžící se mohou hlásit od 13. září do 4. října 2010,“ informovala o zahájení loni úspěšné soutěže
Marie Kružíková, radní kraje Vysočina pro oblast školství.
Soutěž bude, stejně jako loni, rozdělena na průběžnou a ﬁnálovou část. V průběžné části soutěžící od října do ledna čeká pět
kol s různě náročnými sedmi otázkami. První soutěžní kolo startuje 4. října 2010 na webových stránkách www.ourregion.cz. Do
závěrečné ﬁnálové části v březnu příštího roku postoupí třicet
(pokračování na další straně)
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nejúspěšnějších řešitelů. I v tomto ročníku jsou pro ﬁnalisty připraveny hodnotné věcné dary včetně tří dvoutýdenních kurzů angličtiny ve Velké Británii.
Zajímavosti k soutěži:
- registrace bude probíhat pomocí formuláře v anglickém jazyce
- připraveno je 80 soutěžních otázek
- otázky mají čtyři varianty odpovědí, pouze jedna je správná
- v každém soutěžním kole se objevuje jedna bonusová otázka
a dvě otázky položené v anglickém jazyce
- v loňském roce se soutěže s Vysočinou do Evropy účastnilo 250
soutěžících z 23 škol
Více informací vám poskytne:
Nejúspěšnější řešitelé loňského prvního kola soutěže s Vysočinou
do Evropy.

 Eva Ampapová, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 945, e-mail: ampapova.e@kr-vysocina.cz

Na Vysočině se poprvé udělovaly plakety za péči o válečné hroby
Lidé a obce pečující o úpravu válečných hrobů byli oceněni
Ministerstvem obrany ČR a Krajským úřadem kraje Vysočina. Stalo se tak v pátek 30. července u příležitosti slavnostního vyhlášení krajského kola Vesnice roku ve vítězné obci Vír.
Celkem bylo uděleno deset pamětních plaket.
„V kraji Vysočina můžeme nalézt stovky válečných hrobů a pietních míst. Vážím si lidí, kteří o tyto památky pečují a věnují jim
svůj volný čas. Je totiž důležité, abychom nezapomínali na naši
minulost,“ vyjádřil se při předávání hejtman kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
Krajský úřad koordinuje v rámci regionu péči o hroby válečných
bojovníků, zajatců a nevinných lidí, kteří zemřeli v důsledku války. Úřad také vede souhrnnou evidenci těchto válečných hrobů
a informuje o počtech Ministerstvo obrany.
Ocenění za příkladnou péči o válečné hroby bylo poprvé v historii kraje Vysočina uděleno a z rukou zástupce Ministerstva
obrany ČR Imricha Vetráka a hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka předáno:
■ Obec Želiv, zastoupená starostou Karlem Chmelem, péče o hroby s ostatky a pomníky obětem I. a II. sv. války.

Obec Sobíňov, zastoupená starostou Václavem Ležákem, péče
o hroby s ostatky a pomníky obětem II. sv. války.
■ Obec Hluboké, zastoupená starostkou Marií Svobodovou, péče
o pomník obětem II. sv. války.
■ Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou Stanislavem
Vrbou, péče o hrob s ostatky a pomník obětem I. a II. sv. války.
■ Správa městských lesů s. r. o., Jihlava, Pod Rozhlednou 3447/8,
Jihlava, zastoupená ředitelem, jednatelem ing. Václavem Kodetem, za údržbu a péči o válečné hroby s ostatky na Ústředním
hřbitově v Jihlavě.
■ František Syrovátka, Nová Buková, péče o pomník obětem I. sv.
války.
■ Karel Macháček, Kamenice nad Lipou, péče o pietní místa obětem I. a II. sv. války
■ František Mrvka, Dačice, péče o pomník obětem I. sv. války.
■ Michaela Nevoralová, Řásná, péče o pomník obětem I. sv. války.
■ Jan a Marie Silvestrovi, Rozseč, péče o pomník obětem I. sv. války.
■

 Jaroslava Váchová, oddělení právní a krajského živnostenské-

ho úřadu, telefon: 564 602 186, e-mail: vachova.j@kr-vysocina.cz

Vzdělávací projekty pro školy v regionu Vysočina
Od listopadu 2009 zahájila Vysočina Education 4 vzdělávací projekty, které byly předloženy v rámci 2. výzvy kraje Vysočina
k předkládání žádostí o ﬁnanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekty (Příprava na
zavedení jazykové certiﬁkace na ZŠ a SŠ kraje Vysočina, Výuka
angličtiny napříč předměty na ZŠ, G a SOŠ–CLIL, Málotřídky
společně, Efektivní využití interaktivní tabule ve výuce na ZŠ
a SŠ) jsou zaměřeny na podporu výuky angličtiny, na efektivní
využití interaktivní tabule ve školách a vzdělávání ředitelů málotřídních škol v kraji Vysočina.
Projekty jsou spoluﬁnancovány z 85 % z Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR v celkové výši
7 169 516 Kč. Partnery projektů jsou základní a střední školy
a 2 Vysoké školy (Masarykova univerzita v Brně a ČVUT Praha).

Projekty mají dobu trvání 2, resp. 3 roky a celkově se do nich zapojí cca 50 základních a středních kraje Vysočina.
Vysočina Education je v rámci výsledků stejné výzvy rovněž
partnerem v projektech Vzpruha SPŠ Třebíč a Mozaika nových
inspirací MŠ Mozaika v Jihlavě.
Organizace byla rovněž úspěšná s žádostí o podporu v celkové výši za cca 5,3 mil. Kč v rámci stejného programu ve výzvě
MŠMT s individuálním projektem Vzdělávání ředitelů středních
škol v kraji Vysočina, kde je ﬁnančním partnerem kraj Vysočina.
Podrobnější informace o všech projektech – www.vys-edu.cz.
 Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education
telefon: 567 578 590, e-mail: krivanek@vys-edu.cz
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Titul Vesnice Vysočiny 2010 patří Víru

Na fotograﬁi hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek předává ocenění starostovi Víru Ladislavu Stalmachovi a místostarostce obce
Jarmile Havlové.

Desátou Vesnicí Vysočiny je obec Vír na Žďársku. Zlatou stuhu
pro nejlepší obec porota udělila Vírským za bohatý kulturní život
v obci, investiční aktivity a celkový přirozený dojem obce.
„Vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku je dobrým vysvědčením pro obyvatele Víru. Věřím, že to je zasloužená výhra,
která pomůže k dalšímu rozvoji obce,“ sdělil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD). Gratulaci hejtman Vysočiny stejně
jako i předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová adresovali všem 34 přihlášeným obcím. I když z ocenění se
letos radovalo pouze 15 obcí, ostatním patří velký dík za veškeré
rozvojové aktivy ve prospěch obcí i regionu.
O vítězi celostátního kola se rozhodne v září. V minulosti Vysočinu úspěšně reprezentoval například Vilémov, který v roce 2003
celostátní soutěž vyhrál. Skvělé druhé místo v rámci celorepublikového ﬁnále v roce 2001 připadlo Častrovu a v roce 2008 Pikárci.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Na Vysočině přibude v zimě více udržovaných úseků silnic
Krajští silničáři budou letos v zimě udržovat více kilometrů komunikací. Dílčí úpravy v kilometráži údržby se týkají silnic na
Havlíčkobrodsku a Třebíčsku. Kraj Vysočina během zimních
měsíců udržuje cca 93 % vlastních komunikací. „Pokud dojde
k vyřazení komunikace z udržovaných úseků, pak vždy existuje
plnohodnotná náhrada spojení obce s hlavní silnicí, u které je zajištěna údržba,“ uvedl Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast
dopravy a silničního hospodářství.
Nově krajští radní rozhodli o ošetřování silnice III/34610 mezi
obcí Jiříkov – obcí Jilém a silnice II/151 v okolí obce Domamil
(okr. Třebíč). „Důvodem je zvýšení užívání komunikace způsobené rekonstrukcí silnic v dané oblasti,“ zdůvodnil rozhodnutí
rady kraje Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy,
a doplnil: „Kilometr zimní údržby na krajských silnicích vychází zhruba na 44 tisíc korun. Jde však o velice orientační částku.
Při jejím výpočtu hrají roli například konkrétní lokalita, způsob
údržby, povětrnostní podmínky a intenzita sněhových přeháněk.
Počty kilometrů neudržovaných úseků silnic v našem regionu během zimních měsících klesají. Kraj vlastní více než čtyři a půl

tisíce kilometrů silnic druhých a třetích tříd, jejichž údržba je ﬁnancovaná z krajského rozpočtu. Celkový počet neudržovaných
komunikací v zimních měsících činí 293,3 kilometrů, tedy pouhých 6,42 procent z celkového počtu.“
Okres
Okres Havlíčkův Brod
Okres Jihlava
Okres Pelhřimov
Okres Třebíč
Okres Žďár na Sázavou
Celkem

Km
75,693
23,385
44,928
72,935
76,359
293,3

Kilometráž úseků, které nejsou během zimy na Vysočině udržované (zdroj: Krajský úřad kraje Vysočina)
 Pavel Bartoš, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon 564 602 237, e-mail: bartos.p@kr-vysocina.cz

Soutěž o značku Regionální potravina kraje Vysočina ve ﬁnále
Do celokrajské soutěže o značku Regionální potravina kraje Vysočina se přihlásilo 21 výrobců potravin s celkovým počtem
56 výrobků. Jedenáctičlenná porota z nich vybere v polovině srpna vítěze všech šesti kategorií. „Jde nám o podporu a propagaci
kvalitních malých a středních zemědělců a potravinářů v regionu.
Cokoli, co má vliv na zvýšení poptávky po zdejších potravinách,
může zlepšit nelehkou situaci zemědělců a zpracovatelů,“ uvedl
Josef Matějek, radní kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního
hospodářství a zemědělství.
Soutěž je rozdělena do šesti kategorií – masné výrobky, pekařské a cukrářské výrobky, mléko a mléčné výrobky, alkoholické
i nealkoholické produkty s výjimkou vína, ovoce a zelenina a jiné, resp. ostatní výrobky. Vedle oblíbené ochutnávky se u vý-

robku hodnotí i aspekty v podobě barvy, vzhledu, obalu, ale
samozřejmě i zdravotní nezávadnost. Oceněné výrobky budou
po vyhodnocení soutěže propagovány formou ochutnávek v rámci kraje Vysočina při konání významných společenských akcí.
Jedna z nejvýznamnějších akcí, na které proběhne ochutnávka,
je Země živitelka. Oceněné výrobky mohou být touto značkou
označeny 4 roky.
Více informací k oceněným výrobků na www.kr-vysocina.cz (výsledky soutěže nebyly v době uzávěrky krajského Zpravodaje ještě známé).
 Jitka

Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon 564 602 328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2010 konaného dne
22. 6. 2010
Usnesení 0236/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0237/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Stanislava Šípa a RSDr.
Karla Tvrdého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2010.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0238/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0239/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0240/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období
1. 12. 2009 – 31. 5. 2010 dle materiálu ZK-04-2010-04, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0241/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období
1. 12. 2009 – 31. 5. 2010 dle materiálu ZK-04-2010-05, př. 1 ■ odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2009 – 31. 5. 2010
dle materiálu ZK-04-2010-05, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0242/04/2010/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 – II. část dle materiálu ZK-042010-06, př. 1, rozhoduje ■ poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana
a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 – II. část dle materiálu ZK-04-2010-06, př. 2 ■ neposkytnout
dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 – II. část dle materiálu
ZK-04-2010-06, př. 3, zamítá žádosti obcí o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 – II.
část dle materiálu ZK-04-2010-06, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0243/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout peněžitý dar Moravskoslezskému kraji, IČ 70890692, ve výši 500 000 Kč, Zlínskému kraji, IČ 70891320, ve výši 250 000 Kč a Olomouckému kraji, IČ 60609460,
ve výši 250 000 Kč na obnovu území, které bylo zasaženo ničivou povodní, dle
materiálů ZK-04-2010-07, ZK-04-2010-07, př. 1, ZK-04-2010-07, př. 2, ZK-042010-07, př. 3, a ZK-04-2010-07, př. 4, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položka Nespeciﬁkovaná rezerva, o částku 1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0244/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení třetího
ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina s názvem Bezpečná
nemocnice. Do této soutěže se mohou přihlásit lůžková zdravotnická zařízení,
která mají sídlo na území ČR. Vítězné projekty budou oceněny Cenou hejtmana
kraje Vysočina, bere na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií
pro hodnocení projektů přihlášených lůžkových zdravotnických zařízení dle materiálu ZK-04-2010-08, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana, termín:
31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0245/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje za podmínky
vydání Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Modernizace
a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava
předloženého do Integrovaného operačního programu uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-04-2010-09, př. 1, schvaluje ■ převod ﬁnančních prostředků ve výši 51 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo úvěru do rozpočtu
kraje na rok 2010 do kapitoly Zdravotnictví na § 3522 – Ostatní nemocnice za
účelem poskytnutí půjčky v částce 51 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na ﬁnancování projektu modernizace a obnovy
přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předloženého do Integrovaného operačního programu s tím, že ﬁnanční prostředky budou
uvolňovány na základě žádosti nemocnice prokazatelně doložené dokladem o ﬁnančním závazku ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522
– Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 9 000 000 Kč s určením
pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky
6901 – Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 9 000 000 Kč
■ závazný ukazatel Investiční dotaci pro Nemocnic Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 9 000 000 Kč.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, OE, termín: 30. 06. 2011
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Usnesení 0246/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotaci obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle
materiálu ZK-04-2010-10, př. 1 ■ schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly
Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3113 – Základní školy o částku 55 tis. Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o stejnou částku 55 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace obcím na pomoc s krytím
provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-04-2010-10, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0247/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí stanovení
termínů jednání na II. pololetí 2010.
odpovědnost: OSH, termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0248/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o ﬁnancování dle materiálu ZK-04-2010-11, př. 3, na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B, pověřuje hejtmana kraje Vysočina k podpisu
smlouvy o ﬁnancování mezi krajem Vysočina a EIB dle materiálu ZK-04-201011, př. 3.
odpovědnost: OE, termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0249/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2011 až 2013 dle materiálu ZK-04-2010-12, př. 1,
bere na vědomí ■ rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje
Vysočina na období 2011 až 2013 dle materiálu ZK-04-2010-12, př. 2 ■ přehled
předpokládaných příjmů a výdajů na spoluﬁnancování projektů z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2010-12, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0250/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
ve smyslu § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, peněžitý dar pro: – Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou
organizaci, IČ 00179540, ve výši 84 600 000 Kč dle materiálu ZK-04-201013, př. 1, – Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638, ve výši
197 750 000 Kč dle materiálu ZK-04-2010-13, př. 2, – Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951, ve výši 95 700 000 Kč dle materiálu ZK-042010-13, př. 3, – Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396, ve
výši 69 350 000 Kč dle materiálu ZK-04-2010-13, př. 4, – Nemocnici Nové Měs-
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to na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001, ve výši 82 750 000 Kč dle
materiálu ZK-04-2010-13, př. 5, schvaluje převod ﬁnančních prostředků ve výši
poskytnutých darů z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2010
do kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice s tím, že prostředky se
budou převádět postupně dle aktuálních možností.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0251/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ úpravu poměrného rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2010 dle materiálu ZK-042010-14, př. 2 ■ převod prostředků ve výši 7 mil. Kč z rozpočtu kraje na rok 2010
z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespeciﬁkovaná rezerva, do Fondu Vysočiny za účelem vyhlášení dalšího kola grantového programu Rozvoj podnikatelů.
odpovědnost: V. Novotný, ORR, OE, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0252/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
o částku 41 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny,
příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě (položka 6121 – Budovy a stavby) o stejnou částku
41 000 000 Kč ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu
a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě (položka 6121 – Budovy a stavby) o částku 9 500 000 Kč a dále položky 6901 – Rezervy kapitálových
výdajů o částku 5 000 000 Kč ■ zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku
41 000 000 Kč s určením na opravy povrchů silnic v oblasti Podoubraví ■ zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 14 500 000 Kč s určením na výdaje
spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálech ZK-04-2010-15, př. 1
a ZK-04-2010-15, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 2, zdrželo se 8.
Usnesení 0253/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty projektů II/385
křiž. s I/19 – Dolní Rožínka – hranice kraje, II/392 Velké Meziříčí – Tasov, II/ 402
Třešť – křiž. s I/38, II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje v celkové maximální výši 430 mil. Kč. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby
každého projektu, zavazuje se, že v případě nedostatku zdrojů ve Fondu strategických rezerv bude předﬁnancování projektů II/385 křiž. s I/19 – Dolní Rožínka
– hranice kraje, II/392 Velké Meziříčí – Tasov, II/402 Třešť – křiž. s I/38, II/411
Moravské Budějovice – hranice kraje zajištěno prostřednictvím úvěru.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0254/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje revokuje usnesení 0245/04/
2010/ZK, rozhoduje za podmínky vydání Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předloženého do Integrovaného operačního programu: ■ uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-04-2010-09, př. 1 ■ schválit
převod ﬁnančních prostředků ve výši 51 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv
nebo úvěru do rozpočtu kraje na rok 2010 do kapitoly Zdravotnictví na § 3522 –
Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí půjčky v částce 51 000 000 Kč s určením
pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na ﬁnancování projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice
Jihlava předloženého do Integrovaného operačního programu s tím, že ﬁnanční
prostředky budou uvolňovány na základě žádosti nemocnice prokazatelně doložené dokladem o ﬁnančním závazku ■ schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky
6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 9 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při
současném snížení položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054)
o stejnou částku 9 000 000 Kč, ■ schválit závazný ukazatel Investiční dotaci pro
Nemocnic Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 9 000 000 Kč.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, OE, termín: 30. 06. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0255/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 997/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 415 m 2 , par. č. 997/ 16
– ostatní plocha, silnice o výměře 1 963 m 2 , par. č. 997/24 – ostatní plocha, silnice o výměře 16 m 2 a par. č. 1010/18 – ostatní plocha, silnice o výměře 370 m 2
v k. ú. a obci Rynárec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rynárec,
schvaluje dodatek č. 475 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0256/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek vedený ve zjednodušené evidenci – původ PK par. č. 364 o výměře 1 748 m 2 v k. ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov z vlastnictví kraje Vysočina
do vlastnictví obce Kyjov, schvaluje dodatek Zřizovací listiny č. 488 Krajské
správy a údržby sinic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-042010-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0257/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
dle GP č. 4176-127/2006 nově oddělený pozemek par. č. 1512/12 – ostatní plocha,
silnice o výměře 5 506 m 2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Nusle,
schvaluje dodatek č. 476 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0258/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 688/27 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 139 m 2 a par.
č. 688/ 31 – ostatní plocha, silnice o výměře 553 m 2 v k. ú. a obci Putimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Putimov, schvaluje dodatek č. 472 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2010-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0259/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek st. par. č. 65 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 561 m 2 , pozemek
par. č. 72/1 – ost. plocha, manipulační plocha o výměře 370 m 2 a budovu – objekt
bydlení č. p. 261 stojící na pozemku st. par. č. 65 včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Střelecká, obec Dobronín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobronín, schvaluje dodatek Zřizovací listiny č. 6 Domova důchodců
Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0260/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1557/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 602 m 2
v k. ú. a obci Rapotice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rapotice,
schvaluje Dodatek č. 449 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0261/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit text
usnesení č. 123/03/2003/ZK ze dne 17. 6. 2003 tak, že text: Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ darování dílu a pozemku par. č. 759 o výměře 138 m 2 sloučeného
do pozemku par. č. 854/1 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův
Brod městu Havlíčkův Brod ■ dodatek č. 12 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2003-28, př. 1 ■ se nahrazuje textem: Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem dle GP č. 341-1070/2010 nově
oddělený pozemek par. č. 759/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
138 m 2 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek č. 12 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2010-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0262/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
dle geometrického plánu č. 246-7785/2010 nově utvořený pozemek par. č. 4863/2
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 179 m 2 v k. ú. Velký Dešov a obci Dešov,
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dešov, schvaluje Dodatek č. 467
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Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0263/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky par. č. 1218/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 144 m 2 a par.
č. 1218/ 17 – ostatní plocha, silnice o výměře 231 m 2 a dále dle GP č. 299-493/
2009 nově oddělené pozemky par. č. 1218/14 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 920 m 2 , par. č. 1218/16 – ostatní plocha, silnice o výměře 168 m 2 a par.
č. 1218/ 19 – ostatní plocha, silnice o výměře 84 m 2 v k. ú. a obci Kojčice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR ■ nabýt darem dle GP č. 299-493/2009 nově
oddělený díl „a“ o výměře 128 m 2 a díl „c“ o výměře 123 m 2 v k. ú. a obci Kojčice z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství
silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina s tím, že převáděné nemovitosti
nebudou užívány komerčně, budou sloužit veřejně prospěšným účelům a v případě, že obdarovaný převede touto smlouvou získaný majetek na třetí osobu ve
lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce
do státního rozpočtu částku ve výši 100 % z ceny majetku zjištěné v době převodu, schvaluje ■ dodatek č. 463 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-26, př. 1 ■ dodatek
č. 464 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0264/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky par. č. 555/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
26 m 2, par. č. 555/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m 2 a par.
č. 555/ 13 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m 2, oddělené geometrickým plánem č. 142-164/2008 z pozemku PK par. č. 1180 v k. ú. a obci Chrtníč
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Chrtníč ■ nabýt darem pozemek par. č. 555/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 14 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 142-164/2008 z pozemku PK par. č. 1218/15 v k. ú. a obci Chrtníč
z vlastnictví obce Chrtníč do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek
č. 473 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-27, př. 1 ■ dodatek č. 474 zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2010-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0265/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-28, př. 1, z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví města Počátky ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-28,
př. 2, z vlastnictví města Počátky do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 465 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-28, př. 3 ■ dodatek č. 466 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0266/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-29, př. 1, z vlastnictví kraje Vysočina
do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou ■ nabýt darem pozemky dle materiálu
ZK-04-2010-29, př. 2, z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 468 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-29, př. 3
■ dodatek č. 469 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-29, př. 4 ■ dodatek č. 11 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad
Sázavou dle materiálu ZK-04-2010-29, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0267/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
č. 0252/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 tak, že text: Zastupitelstvo kraje schvaluje
dodatek č. 336 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2009-14, př. 3, se nahrazuje textem: Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 336 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0268/04/2010/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. září 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0269/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-33, př. 1, z vlastnictví města Jaroměřice nad
Rokytnou do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 470 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0270/04/2010/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 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0271/04/2010/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. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0272/04/2010/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. července 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0273/04/2010/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. července 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0274/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně
porosty na pozemcích v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-04-2010-40, př. 1,
z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0275/04/2010/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. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0276/04/2010/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 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0277/04/2010/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. září 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0278/04/2010/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. září 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0279/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
krajem Vysočina a městysem Ostrov nad Oslavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže převést darem do vlastnictví městyse Ostrov
nad Oslavou části pozemků par. č. 2197/1 – ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/20
– ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/21 – ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/25
– ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/27 – ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/28
– ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/29 – ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/34
– ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/38 – ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/41
– ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/42 – ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/48
– ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/49 – ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/50
– ostatní plocha, silnice a par. č. 2203/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci
Ostrov nad Oslavou dotčených stavbou Chodník a společná stezka pro cyklisty
a chodce ke hřbitovu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0280/04/2010/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: OM, termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0281/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně
pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-04-2010-48, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví
kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0282/04/2010/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. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0283/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-50, př. 1, z vlastnictví města Třebíč
do vlastnictví kraje Vysočina ■ převést darem stavbu komunikace včetně mostů a dalších součástí a příslušenství v ulicích Bedřicha Václavka, Třída Smila Osovského a Cyrilometodějská (dříve silnice III/36062) na části pozemků
par. č. 1507/5, par. č. 1461/4, par. č. 1461/8, par. č. 1461/5, par. č. 1461/6, na celých pozemcích par. č. 1507/4, par. č. 1507/1 a na části pozemku par. č. 1512/1
v k. ú. a obci Třebíč, stavbu komunikace včetně součástí a příslušenství v ulicích Brněnská a Velkomeziříčská (dříve úsek silnice II/360) na dle GP č. 42733619/2007 nově oddělených pozemcích par. č. 1521/74, par. č. 1521/103, dále
na pozemcích par. č. 1521/4, par. č. 1521/10, par. č. 1521/18, par. č. 1521/9, par.
č. 1521/6, par. č. 1521/5, par. č. 1521/37, par. č. 1521/35, na části pozemků par.
č. 1512/8, par. č. st. 499/1, par. č. st. 499/2, par. č. 1512/1, na celých pozemcích
par. č. 1521/23, par. č. 1521/36, par. č. 1512/22, par. č. 1460/19, par. č. 1460/32,
par. č. 1340/9, par. č. 1512/2, par. č. 1512/26, par. č. 1014/16, par. č.1026/14
a par. č. 1026/15 a na části pozemků par. č. 1526 a par. č. 1522/1, vše v k. ú.
a obci Třebíč, a dále pozemky dle materiálu ZK-04-2010-50, př. 2, z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč, schvaluje ■ dodatek č. 486 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-04-2010-50, př. 3 ■ dodatek č. 487 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK04-2010-50, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

strana 13

Usnesení 0284/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-51, př. 1, z vlastnictví statutárního
města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-51, př. 2, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava, schvaluje ■ dodatek č. 489 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-51,
př. 3 ■ dodatek č. 490 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-51, př. 4 ■ dodatek č. 11 Zřizovací listiny Střední školy technické Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-51, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0285/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 1225/38 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 150 m 2 , oddělený
dle geometrického plánu č. 344-178/2009 z pozemku par. č. 1225/1 v k. ú. a obci
Jimramov z vlastnictví městyse Jimramov do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 491 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle
materiálu ZK-04-2010-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 1. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0286/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0081/02/2008/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2008-27upr1, př. 1upr1, se pozemek zaměřený geometrickým plánem č. 1710-180/2007 par. č. 763/3 – ostatní
plocha, silnice o výměře 162 m 2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem nahrazuje pozemkem zaměřeným geometrickým plánem č. 1920-N319/2009 par. č. 763/3 –
ostatní plocha, silnice o výměře 101 m 2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0287/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0534/07/2009/ZK tak, že text: Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 2322/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 001 m 2
v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví
kraje Vysočina ■ se nahrazuje textem: Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 2322/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 875 m 2
v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, nově oddělený geometrickým plánem č. 6269-134/
2010 z pozemku par. č. 2322/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města
Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0288/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 471
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-56, př. 1 ■ dodatek č. 10 Zřizovací listiny Střední
školy technické Jihlava dle materiálu ZK-04-2010-56, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0289/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 14 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0290/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M8 – Investice v sociálních věcech o 12 800 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespeciﬁkovaná rezerva,
o částku 12 800 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0291/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4221 – Investiční přijaté transfery od
obcí) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M1 – Technická zhodnocení
a vyjmenované opravy) rozpočtu kraje o částku 4 921 550 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor majetkový, termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0292/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
vodovodní řad v celkové délce cca 479 m v členění potrubí PE 90 – délka 110 m,
potrubí PE-110 – délka 179 m a potrubí PE-125 – délka 200 m včetně 7 zemních hydrantů a kanalizační řad v celkové délce 998 m v členění stoka A – délka
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487 m, stoka A-1 – délka 172 m, stoka A-2 – délka 150,5 m, stoka A-2-1 – délka
20,5 m, stoka A-3 – délka 139 m, stoka A-3-1 – délka 29 m, nacházející se na ulici
Manželů Curieových v Třebíči, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města
Třebíč, schvaluje Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč
dle materiálu ZK-04-2010-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0293/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt
pozemky par. č. 8/1 – ost. plocha, zeleň o výměře 3 486 m 2 , par. č. 899/2 – ost.
plocha, manipulační plocha o výměře 208 m 2 , st. par. č. 99 – zast. plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 26 m 2 a st. par. č. 98 – zast. plocha a nádvoří, zbořeniště
o výměře 32 m 2 v k. ú. Ždírec na Moravě, obec Ždírec, z vlastnictví obce Ždírec
do vlastnictví kraje Vysočina za celkovou dohodnutou cenu 1 125 600 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0294/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně:
■ pozemky par. č. 2975/3 – orná půda o výměře 862 m 2, nově oddělený dle GP
č. 1758 –122/2009, par. č. 4528/1 – orná půda o výměře 857 m 2, nově oddělený dle
GP č. 1758-122/2009 v k. ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do
vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 800 000 Kč ■ pozemky par. č. 10002/43 – orná půda o výměře 302 m 2, par. č. 1002/49 – orná půda
o výměře 271 m 2, par. č. 1002/50 – orná půda o výměře 520 m 2, par. č. 1002/59
– orná půda o výměře 274 m 2 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou za dohodnutou
kupní cenu 783 500 Kč a budovu č. p. 115 stojící na pozemku st. par. č. 13, včetně pozemku st. par. č. 13 – zast. plocha a nádvoří o výměře 731 m 2 v k. ú. a obci
Náměšť nad Oslavou za dohodnutou kupní cenu 2 344 170 Kč z vlastnictví města
Náměšť nad Oslavou do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0295/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
krajem Vysočina a společností ENERGOKLASTR CTT Vysočina – obecně
prospěšná společnost, se sídlem Slavkov u Brna, U Mlýna 1075, 684 01 Vyškov, IČ 29201055, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku par.
č. 399/ 10 – orná půda o výměře 20 405 m 2 v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava, za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 182 250 Kč dle materiálu ZK-04-201046, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0296/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ změnit usnesení 0491/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 v části, kterou bylo rozhodnuto uzavřít
smlouvu o převzetí školské služby dle materiálu ZK-06-2009-72, př. 1, a darovací smlouvy dle materiálů ZK-06-2009-72, př. 5 a ZK-06-2009-72, př. 6 ■ uzavřít
darovací smlouvy dle materiálů ZK-04-2010-53, př. 1upr1, a ZK-04-2010-53, př.
2upr1 ■ uzavřít smlouvu dle materiálu ZK-04-2010-53, př. 3upr1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, termín:
30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0297/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem pozemky st. par. č. 721 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m 2 a st.
par. č. 722 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 392 m 2 v k. ú. a obci Polná
z vlastnictví města Polná do vlastnictví kraje Vysočina ■ bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1485/3 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 652 m 2, oddělený GP
č. 1709-121/2010 z pozemku par. č. 1485/2 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví České
republiky, příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví kraje Vysočina pro realizaci stavby ZZS kraje Vysočina
– výjezdové stanoviště Polná.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0298/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-60, př. 1, ukládá odboru sociálních věcí
zajistit podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 1. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0299/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o přípravě investičního záměru Přístavba k Domovu důchodců Ždírec dle materiálů ZK-04-2010-61 a ZK-04-2010-61, př. 1, schvaluje závazek kraje zabezpečit
vlastní zdroje a ﬁnanční spoluúčast Vysočina na akci Přístavba k Domovu dů-
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chodců Ždírec ve výši 30 % nákladů akce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0300/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 190 000 Kč
z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2010-62, př. 2, schvaluje vzorovou
smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2010-62, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0301/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o projektu Transformace ÚSP Jinošov dle materiálu ZK-04-2010-63, př. 2, schvaluje převod ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích
zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Jinošov v celkové hodnotě max. 7 000 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu. Finance budou
uvolňovány v průběhu 1. etapy postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0302/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 200 800 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2010-64, př. 1, schvaluje ■ vzorovou smlouvu
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2010-64, př. 2 ■ rozpočtové opatření na
kapitole Sociální věci dle materiálu ZK-04-2010-64, př. 3, ruší usnesení zastupitelstva kraje č. 0157/02/2010/ZK v části týkající se rozhodnutí poskytnout dotaci
z kapitoly Sociální věci pro organizaci Agentura domácí zdravotní péče Třebíč,
s. r. o., IČ 28341341, ve výši 150 000 Kč.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 20. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0303/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb 2010 dle materiálu ZK-04-2010-65, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0304/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je
výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 2 012 600 Kč na
podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým
na pomoci jiné osoby dle materiálu ZK-04-2010-104, př. 1, schvaluje ■ vzorovou
smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2010-104, př. 2 ■ rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 2 012 600 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky
Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 2 012 600 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0305/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina za uplynulé období dle § 7 odst.
2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2010-66, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0306/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavřít partnerskou smlouvu projektu De-Lan dle materiálu ZK-04-2010-67, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0307/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ realizaci projektů Vnitřní integrace úřadu, Digitalizace a ukládání a Digitální mapa veřejné
správy dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace výzvy Integrovaného operačního programu č. 8 ■ převod ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 65 mil. Kč na zvláštní účty kraje Vnitřní
integrace úřadu, Digitalizace a ukládání a Digitální mapa veřejné správy s tím,
že ﬁnanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OI, OE, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0308/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít grantovou dohodu k projektu CEMSDI dle materiálu ZK-04-2010-69, př. 1.
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odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0309/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2010-70, př. 1 ■ neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-201070, př. 2.
odpovědnost: OŽP, termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0310/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3729 – Ostatní nakládání
s odpady o částku 2 375 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Strategické a koncepční materiály,
o částku 2 375 tis. Kč určenou na realizaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina.
odpovědnost: OŽP, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0311/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o zabezpečení přípravy a stavu projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace
parků v rámci Operačního programu Životní prostředí, schvaluje převod ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max.
2 500 000 Kč na zvláštní účet Revitalizace parků k předﬁnancování a spoluﬁnancování realizace projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina – Dětský domov – Budkov s tím, že ﬁnanční prostředky budou
uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0312/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní
účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – lesy a rybníky ve výši max. 5 846 000 Kč s tím, že tyto ﬁnanční prostředky budou sloužit
k ﬁnancování projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající
náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽP, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0313/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2010-106, př. 1 ■ neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2010106, př. 2.
odpovědnost: OI, termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0314/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje sloučit Hrad Kámen, příspěvkovou organizaci, s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dnem 1. 1. 2011 dle materiálu ZK-04-2010-74, př. 1.
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 33 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
Usnesení 0315/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2010-75, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0316/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
ﬁnanční dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny VII žadatelům
uvedených v materiálech ZK-04-2010-76, př. 1, a ZK-04-2010-76, př. 3 ■ neposkytnout ﬁnanční dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny VII žadatelům uvedeným v materiálech ZK-04-2010-76, př. 2, a ZK-04-2010-76, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0317/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro
děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2010-77, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0318/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
Basketbalovému klubu Jihlava, Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 62797972, ve
výši 18 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle materiálu ZK04-2010-79, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0319/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Chotěboř dle materiálu ZK04-2010-80, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0320/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
označených v materiálu ZK-04-2010-82, př. 1, kódy 1A, B.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 7. 2010 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0321/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit příspěvkové organizace: Základní uměleckou školu, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622, Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, Dům dětí a mládeže
Hrádek Třebíč a Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř,
Tyršova 793, dle materiálů ZK-04-2010-85, př. 2, ZK-04-2010-85, př. 6, ZK-042010-85, př. 10, ZK-04-2010-85, př. 15 ■ uzavřít smlouvy o převzetí vzdělávacích
činností dle materiálů ZK-04-2010-85, př. 1, ZK-04-2010-85, př. 5, ZK-04-201085, př. 9, ZK-04-2010-85, př. 14 ■ uzavřít darovací smlouvy týkající se movitého
majetku dle materiálů ZK-04-2010-85, př. 3, ZK-04-2010-85, př. 7, ZK-04-201085, př. 11, ZK-04-2010-85, př. 16 ■ uzavřít smlouvy o převzetí práv a závazků dle
materiálů ZK-04-2010-85, př. 4, ZK-04-2010-85, př. 8, ZK-04-2010-85, př. 12,
ZK-04-2010-85, př. 17 ■ poskytnout městu Třebíč peněžitý dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu ZK-04-2010-85, př. 18,
poskytnout městu Chotěboř peněžitý dar ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu ZK04-2010-85, př. 13 ■ uzavřít darovací smlouvy dle materiálů ZK-04-2010-85, př.
19, a ZK-04-2010-85, př. 20.
odpovědnost: OŠMS, EO, MO, termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0322/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí,
IČ 75070961, ve výši 15 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle
materiálu ZK-04-2010-86, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0323/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout Městu Bystřice nad Pernštejnem peněžitý dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu
ve výši 3 000 000 Kč dle materiálu ZK-04-2010-88, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0324/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Školní vybavení
pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím
činnost základní školy, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-04-2010-78, př. 1,
a právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizují obce,
dle materiálu ZK-04-2010-78, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0325/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout městu Havlíčkův Brod peněžitý dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši
171 000 Kč dle materiálu ZK-04-2010-81, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0326/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
půjčku Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČ 62540041,
ve výši 2 500 000 Kč na zajištění průběžného ﬁnancování projektu CZ.1.07/
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1.1.01/02.0012 Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina,
schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže
a sportu, § 3121 – Gymnázia, o částku 2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespeciﬁkovaná rezerva, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nespeciﬁkované, o částku 2 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor regionálního rozvoje, ředitel Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147,
termín: do 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0327/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí uložení
OŠMS úkolu zpracovat studii dopadů demograﬁckého vývoje do středních škol
zřizovaných krajem.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0328/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci Městu Třebíč, IČ 00290629, na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky,
I. etapa – baseballové hřiště, ve výši 5 000 tis. Kč dle materiálu ZK-04-201087, př. 3, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 5 000 tis. Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespeciﬁkovaná rezerva, o částku 5 000 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Usnesení 0329/04/2010/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-04-2010-90, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0330/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-04-2010-91, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0331/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2010-92, př. 2 ■ neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2010-92, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0332/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající v zapojení zůstatku ZBÚ – podzemní vody ve výši 2 300 000 Kč
do rozpočtu kraje na rok 2010 kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda, rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda obcím na
akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II dle materiálu ZK-04-2010-93, př.
2upr1, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby vodního díla z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2010-93, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0333/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05
ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Vír, okr. Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín:
20. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0334/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí 3. verzi
SWOT analýzy a Programové části Programu rozvoje kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2010-95, př. 2, ukládá Radě kraje Vysočina pokračovat v aktualizaci
Program rozvoje kraje Vysočina dle harmonogramu obsaženém v materiálu ZK04-2010-95, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0335/04/2010/ZK – Zastupitelstvu kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o půjčce s Energetickou agenturou Vysočina se sídlem Křížová
2, Jihlava, IČ 70938334, dle materiálu ZK-04-2010-96, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0336/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout ﬁnanční dotace v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2010-97, př. 1 ■ neposkytnout ﬁnanční dotace v rámci
grantového programu Rozvoj vesnice 2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK04-2010-97. př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0337/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace
o projektu dle materiálu ZK-04-2010-98, př. 1upr1, schvaluje ■ ﬁnanční rámec
projektu dle materiálu ZK-04-2010-98, př. 2upr1 ■ závazek podílet se na budoucím spoluﬁnancování projektu, a to zejména na úhradě provozních nákladů
projektu dle materiálu ZK-04-2010-98, př. 3 ■ převod ﬁnančních prostředků ve
výši max. 484 mil. Kč z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na ﬁnancování projektu Centrum popularizace vědy Vysočina s tím, že ﬁnanční prostředky
budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu, prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2010-98, př. 8, rozhoduje poskytnout dotaci
příjemcům uvedeným v materiálech ZK-04-2010-98, př. 4upr1, ZK-04-2010-98,
př. 5upr1, ZK-04-2010-98, př. 6upr1, ZK-04-2010-98, př. 7upr1, ve výši a za podmínek uvedených v materiálech ZK-04-2010-98, př. 4upr1, ZK-04-2010-98, př.
5upr1, ZK-04-2010-98, př. 6upr1, ZK-04-2010-98, př. 7upr1.
odpovědnost: ORR, OE, OM, termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0338/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje udělení medailí
dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-04-2010-100, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0339/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 2/2010 a 4/2010 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva
kraje Vysočina dle materiálů ZK-04-2010-105, př. 1, a ZK-04-2010-105, př. 2.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0340/04/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 – II. dle materiálu ZK-04-2010-102, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 – II ve složení:
ČSSD – Libor Joukl (HB), KDU-ČSL – Miroslav Vrbka (TR), Karel Pacal (ZR),
KSČM – Pavel Hodač (PE), Kamil Vejvoda (ZR), ODS – Zbyněk Pípal (PE), Pavel Trvaj (TR) ■ Miroslava Báňu (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 – II ■ garantem grantového programu
Rozvoj podnikatelů 2010 – II odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta
Olgu Wiesnerovou s právem hlasovacím a Ivetu Fryšovou s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Informace
Prezident České republiky na návštěvě
Vysočiny
13.–15. září 2010
Program návštěvy bude zveřejněn
na www.kr-vysocina.cz.

