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Je po komunálních volbách. Pokračuje práce
pro města a obce
Několik dní po
komunálních
volbách čekají některé radnice a obecní
úřady personální změny,
někde zůstane jmenovka na dveřích starosty nezměněná.
Zvykli jsme si na to, že volby
nejsou pouze testem popularity.
Pro staré vedení měst a obcí jsou
bilancí výsledků jejich čtyřleté práce, pro nováčky předsta-

vují nový start na dlouhou trať
s řadou konkrétních plánů a plněním volebních slibů. Jako velice důležitou skutečnost vidím
(stejně jako mnozí politologové)
generační pestrost komunálních
zastupitelstev. Tým zkušených
zastupitelů zdravě promíchaný s nováčky přirozeně naváže
na dosavadní zkušenosti a dobré výsledky, na druhou stranu
nováčci přinesou do zastupitelských řad čerstvý vzduch a jiné
varianty řešení.

Přeji všem novým a staronovým zástupcům v místních samosprávách hodně úspěchů
v jejich mnohdy nelehké práci
a chci věřit, že převáží zájem
o rozvoj a podporu našeho regionu nad politickou nesnášenlivostí a přemírou ideologie.
 Jiří Běhounek, hejtman kra-

je Vysočina
telefon: 564 602 140, e-mail:
behounek.j@kr-vysocina.cz

Zpravodaj: Rádce a pomocník
Krajský úřad kraje Vysočina
vydává už od roku 2003 zdarma metodický měsíčník určený především pro samosprávy
měst a příspěvkové organizace.
Vedle informací o různých formách dotací a grantů zde pravidelně najdete stručný přehled
novinek ve Sbírce zákonů, usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina, pozvánky na semináře,
školení a další akce pořádané
krajem nebo krajským úřadem.
U každého příspěvku je vždy
uvedena kontaktní osoba včetně telefonního spojení a e-mai-

lu pro případ dalších dotazů
nebo doplnění. Prostřednictvím
Zpravodaje také představujeme
zajímavé projekty, kterých se
mohou obce i organizace pouze
účastnit nebo do nichž se mohou
aktivně zapojovat. Vedle čistě
metodické pomoci najdete ve
Zpravodaji také informace, které nemají charakter doporučení,
pokynů nebo avíz. Snažíme se
obsah doplňovat i o zajímavosti,
jež vás budou moci inspirovat –
ať už jde o soutěže obcí, statistiky nebo komentáře k aktuálním
událostem.

Redakční rada Zpravodaje reaguje i na doporučení svých čtenářů. Návrhy na témata, která
byste rádi ve Zpravodaji četli, můžete zasílat na e-mail:
tisk@kr-vysocina.cz, rádi vyžádanou problematiku rozpracujeme nebo zaslaný problém
s možným řešením představíme i ostatním čtenářům.
Za redakční radu Zpravodaje

dopravy a silničního hospodářství analýza efektivity ﬁnančních prostředků na krytí ztrát
spojů ve veřejné linkové (autobusové) osobní dopravě. Je prověřováno více než 900 spojů
základní dopravní obslužnosti, u nichž představuje úhrada
prokazatelných ztrát 20 % celkových ﬁnančních prostředků
vyčleněných v rozpočtu 2010
na linkovou dopravu. S výsledky této analýzy budou nově
zvolení starostové obcí seznámeni počátkem roku 2011 na
připravovaném setkání rady
kraje se starosty obcí.
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Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz


Informace k připravovaným jednáním se starosty
ohledně ZDO
V roce 2009 proběhla prověrka
využití a efektivity ﬁnančních
prostředků kraje Vysočina na
krytí ztrát ve veřejné drážní (železniční) osobní dopravě. Tuto
prověrku zpracovala specializovaná ﬁrma, která byla vybrána
ve výběrovém řízení na zadání veřejné zakázky. Postupně
byli s výsledky seznámeni rada
kraje, krajští zastupitelé a starostové obcí. Vlastní realizace
navržených opatření, a to první
etapa, byla postupně realizována v průběhu roku 2009.
V současné době je zpracovávána pracovníky odboru

OBSAH

V současné době je v připravovaném rozpočtu na rok 2011
navrhován objem ﬁnančních
prostředků na úhradu ztrát
v základní dopravní obslužnosti ve stejném objemu jako
v roce 2010. Opatření, která
budou přijata k vyšší efektivitě v linkové dopravě, se projeví nejdříve ve druhém pololetí
2011.
Zdeněk Navrkal, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 287, e-mail:
navrkal.z@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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Datový sklad kraje Vysočina
Od roku 2005 je v Krajském
úřadě kraje Vysočina budován datový sklad. Cílem tohoto
projektu je z interního pohledu
zejména zvýšení efektivity fungování krajského úřadu v oblasti zpracování dat a z externího
pohledu pak prohloubení a rozšíření informačního potenciálu
kraje Vysočina směrem k obcím, příspěvkovým organizacím, občanům kraje a dalším
institucím. Nedílnou součástí datového skladu je stránka
Analytické a statistické služby

kraje Vysočina (http://analytika.kr-vysocina.cz), kde je možné nalézt jednak interní data
krajského úřadu (například informace o vybraných dotačních
titulech či příspěvkových organizacích) a jednak základní
statistická data dalších institucí
o Vysočině (Český statistický
úřad, Policie ČR, Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR).
V nejbližších měsících budou
na stránce zveřejněna i sumární
data o hospodaření obcí v kraji
v rozsahu výkazu FIN2-12.

Kraj Vysočina připravuje pro
roky 2011–12 v rámci Integrovaného operačního programu
poměrně rozsáhlý projekt Rozšíření datového skladu kraje
Vysočina, jehož účelem je povýšení použité technologie na
modernější verzi, ale zejména
výrazné zvýšení objemu dat
v datovém skladu. Studii proveditelnosti projektu je možné
nalézt na výše zmíněné webové
stránce. Po realizaci projektu
by mělo dojít ke zvýšení komfortu práce externích uživa-

telů s daty z datového skladu,
a to i v rovině snadnějšího vyhledávání vhodných a potřebných statistických a krajských
informací například pro účely
strategického plánování obcí.
Všechny náměty i připomínky k připravovanému projektu
i současnému datovému skladu
proto velmi uvítáme.
Michal Šulc, odbor analýz
telefon: 564 602 331, e-mail:
sulc.m@kr-vysocina.cz


Novinky ve Sbírce zákonů
Podíl obce na hrubém výnosu daně
V částce 88/2010 Sbírky zákonů vydané dne 30. 8. 2010 byla
pod č. 245 publikována vyhláška o podílu jednotlivých obcí
na stanovených procentních
částech celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty
a daní z příjmů.
Vyhláška nabyla účinnosti
dnem 1. 9. 2010.
Inventarizace majetku a závazků
V částce 100/2010 Sbírky zákonů vydané dne 20. 9. 2010 byla
pod č. 270 publikována vyhláška o inventarizaci majetku a závazků.
Vyhláška upravuje pro vybrané účetní jednotky požadavky
na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace
majetku a závazků včetně bližších podmínek inventarizace jiných aktiv a jiných pasiv, jakož

i inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy
a archeologických nálezů.
Vyhláška nabyla účinnosti
dnem 5. 10. 2010.
Maturity
V částce 102/2010 Sbírky zákonů vydané dne 22. 9. 2010
byla pod č. 274 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění
vyhlášky č. 90/2010 Sb.
Rozsáhlá novela vyhlášky reaguje na nové poznatky před
spuštěním státních maturit a legislativně je upravuje včetně
nových příloh k této vyhlášce.
Vyhláška nabyla účinnosti
dnem vyhlášení.
Pravidla provozu na pozemních komunikacích
V částce 89/2010 Sbírky záko-

nů vydané dne 30. 8. 2010 byla
pod č. 247 publikována vyhláška, jíž se mění vyhláška
č. 30/ 2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Novela vyhlášky liberalizuje
podmínky stanovené pro zřízení přechodů pro chodce, popřípadě ponechání již zřízených
přechodů pro chodce na pozemních komunikacích, po nichž je
veden tramvajový provoz, tam,
kde by bylo nepřiměřeně obtížné nebo zcela vyloučeno realizovat předepsané vyznačení
takového přechodu pro chodce
vyhláškou z technických či jiných důvodů, ačkoli jeho existence v daném místě je žádoucí.
Současně si novela klade za cíl
bezpečné a plynulé začlenění
cyklistické dopravy do provozu
na pozemních komunikacích

zavedením nových dopravních
značek.
Vyhláška nabyla účinnosti
dnem 14. 9. 2010.
Elektroodpad
V částce 106/2010 Sbírky zákonů vydané dne 14. 10. 2010
byla pod č. 285 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 352/2005 Sb.,
o podrobnostech nakládání
s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách
ﬁnancování nakládání s nimi
(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve
znění vyhlášky č. 65/ 2010 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 12. 2010.
Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz



Změna informací po volbách v systému ePUSA
Elektronický portál územních samospráv, takzvaná ePUSA, obsahuje kontaktní údaje o představitelích obecních samospráv,
které jsou na www.epusa.cz automaticky k dispozici občanům,
ostatním úřadům a rovněž složkám Integrovaného záchranného
systému.
Aby obce po volbách nebyly obtěžovány dalšími subjekty veřejné správy se žádostí o kontaktní údaje na nového statutárního zástupce, stačí zadat aktuální údaje do systému ePUSA na adrese
www.epusa.cz. ePUSA rovněž slouží jako registr, ze kterého jsou
poskytována data do informačního systému datových schránek.

Nejdříve je tedy nutné zaktualizovat údaje o zástupcích obce (starosta, primátor) v ePUSA. Jakmile je osoba v prostředí ePUSA
označena jako „statutární zástupce“, je následně automaticky provedena aktualizace vůči informačnímu systému datových schránek. Každá změna vygeneruje dva reagující dopisy – jeden ruší
staré přístupové údaje, druhý pak zasílá nové přihlašovací údaje
(poštou – do vlastních rukou) do datové schránky.
Více informací naleznete na www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky.aspx.
Přihlašovací jméno a heslo do ePUSA každá obec již obdržela
v minulosti od Ministerstva vnitra.
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Po volbě nového starosty tak nastávají dvě možnosti:
1) Staré vedení obce předá přístupové údaje do ePUSA novému
vedení. To provede aktualizaci údajů o statutárním zástupci.
Tím se zablokuje přístup do datové schránky a je třeba počkat,
až přijdou poštou (během několika dnů) nové přístupové údaje.
2) V případě, že přihlašovací jméno a heslo nemáte k dispozici
nebo je kdykoli v budoucnu ztratíte, zašlete z obecního mailu
žádost o jejich zaslání na adresu technické podpory help@epusa.cz. V žádosti uveďte jméno obce, jméno a příjmení kontaktní osoby, která žádá o údaje, kontaktní telefon na pevnou linku
obce. Po odeslání žádosti vám budou zaslány nové přihlašovací
údaje. Po editaci údajů o statutárním zástupci opět nastává varianta číslo jedna, a tedy musíte počkat, až vám přijdou nové
přístupové údaje do datové schránky.
S technickou podporou help@epusa.cz můžete řešit i další problémy vzniklé při práci se systémem ePUSA. Informace pro práci se
systémem ePUSA najdete na www.epusa.cz/share/ePUSA_2_0_
Uzivatel.pdf?1163688021.
Změna údajů pro CzechPoint.
Při změně údajů v ePUSA proveďte i změnu údajů uživatelů
CzechPointu. Pro změnu atributů o CzechPointu je třeba být přihlášen do systému ePUSA pod administrátorem CzechPointu. Ne-

lze tedy použít běžný účet ePUSA pro obec ani účet pracovníků
CzechPointu. Název účtu administrátora většinou začíná předponou CP_ nebo ADM_.
Pokud jste tento účet nebo heslo ztratili, požádejte zasláním žádosti z e-mailu obce (toto je důležité, ne z jiného!) s uvedením účtu
(pokud znáte), názvu obce a PSČ na e-mail helpdesk@czechpoint.
cz. V systému ePUSA je třeba vyplnit atributy přístupu pro osoby
dle požadované úrovně přístupu.
Pro nového uživatele CzechPointu je třeba ještě doplnit přístupové
certiﬁkáty. Otevřete https://www.czechpoint.cz/nps a po přihlášení doplníte odpovídající certiﬁkáty.
Detailní návod na nastavení systému CzechPoint najdete na www.
czechpoint.cz/web/?q=node/460.
Pokud nemáte k dispozici příslušné certiﬁkáty (elektronické podpisy), je potřeba si je vyřídit na pracovišti takzvané certiﬁkační
autority. Více na www.ica.cz, www.postsignum.cz a www.eidentity.cz. Certiﬁkáty lze také vyřídit u Odboru informatiky krajského úřadu.
Tento článek rozvádí dopis ministra vnitra Radka Johna, který byl
zaslán všem obcím po volbách do obecních zastupitelstev.
V případě dalších otázek a problémů můžete volat na bezplatnou linku kraje Vysočina 800 809 809.

Odbor ekonomický
Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Od 1. 1. 2011 vchází v účinnost nový daňový řád, který nově upravuje proces správy a výběru místních poplatků. V důsledku toho
došlo i ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Na
základě těchto změn upozorňujeme obce, že k 1. 1. 2011 je třeba
změnit obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
Vzory obecně závazných vyhlá-šek o místních poplatcích, jež
zpracovali zaměstnanci Odboru dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra ve spolupráci se zaměstnanci věcně příslušných útvarů Mi-

nisterstva ﬁnancí, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.
Tyto a podobné užitečné materiály naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra > Metodická pomoc obcím > Vzory právních předpisů obcí.
 Jaroslava Blažková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 594, e-mail: blazkova.j@kr-vysocina.cz

Posilování partnerství členských a nečlenských zemí EU
Dne 13. října 2010 se v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina uskutečnila závěrečná
konference k projektu Posilování partnerství členských a nečlenských zemí EU, který je

realizován v rámci Společných
projektů technické pomoci Finančních mechanismů EHP/
Norska. Jedním z hlavních cílů
projektu, jenž probíhá od ledna
2010, je zvýšit absorpční kapacitu regionu Vysočina pro rozvojová partnerství a přípravu
společných projektů i mimo
státy EU. Projekt byl realizovánv partnerství s Rozvojovým
centrem východního Islandu
a Regionem Zakarpatská Ukrajina. I když tyto regiony jsou na
první pohled rozdílné, podařilo se najít společná témata pro
případnou budoucí spolupráci.
Možná témata pro další spolupráci byla představena právě na
závěrečném setkání, kde byly

účastníkům konference představeny možnosti spolupráce
v oblasti například cestovního
ruchu, kultury nebo školství.
Kraj Vysočina chápe tento
projekt jako významný krok
k další spolupráci, a to zejména s ohledem na skutečnost,
že v brzké době má být zahájeno nové programové období
ﬁnančních mechanismů EHP/
Norska 2009–2014.
„Nová setkání s partnery projektu otevřelo možnosti vzájemné spolupráce nejen pro
kraj, ale i pro hosty z jiných
institucí v regionu. Aktivně
sledujeme i vývoj ohledně přípravy nového programového
období ﬁnančních mechanis-

mů EHP/Norska 2009–2014.
Jakmile budeme mít aktuální
informace, budeme subjekty
v regionu vhodným způsobem
informovat,“ uvedl hejtman
kraje Vysočina MU Dr. Jiří Běhounek, který konferenci zahajoval.
Pro případné zájemce o spolupráci s institucemi z východního Islandu nebo Zakarpatské
Ukrajiny může Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu
kraje pomoci při zprostředkování kontaktů.
 Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 546, e-mail:
frysova.i@kr-vysocina.cz
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Spojení na Krajský úřad kraje Vysočina

Na internetových stránkách kraje
Vysočina www.kr-vysocina.cz najde jejich návštěvník veškeré informace týkající se kraje Vysočina
i Krajského úřadu kraje Vysočina. Vedle kompletního telefonního
seznamu všech pracovníků úřadu a zástupců krajské samosprávy
(telefon, mobilní telefon a emailová adresa) může veřejnost, a především starostové, využít také
služby Kontaktního centra kraje
Vysočina. Přes bezplatnou linku
centra 800 809 809 nebo e-mailovou adresu egon@kr-vysocina.
cz mohou starostové, ale i ostatní
pracovníci obecních i městských
úřadů, konzultovat například problematiku datových schránek.
V následující tabulce naleznete
důležitá telefonní čísla.
Ostatní důležité kontakty:
Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Fax: 564 602 420
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
Skype: kruvysocina
 Jitka

Spojovatelka, recepce Krajského úřadu kraje Vysočina
Odbor sekretariátu hejtmana
Odbor analýz
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor ekonomický
Odbor informatiky
Odbor kontroly
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Odbor majetkový
Odbor regionálního rozvoje
Odbor sociálních věcí
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor zdravotnictví
Odbor životního prostředí
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení hospodářské správy
Oddělení interního auditu
Oddělení ostatních správních činností
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Oddělení řízení lidských zdrojů
Oddělení vnitřní kontroly

564 602 111
564 602 125
564 602 331
564 602 234
564 602 231
564 602 104
564 602 707
564 602 295
564 602 203
564 602 215
564 602 531
564 602 820
564 602 198
564 602 451
564 602 502
564 602 953
564 602 253
564 602 108
564 602 258
564 602 299
564 602 107
564 602 195

Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana, telefon 564 602 328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Lov ryb pod ledem v rybníkářství
Lov ryb pod ledem v rybníkářství je zakázán ustanovením § 13
odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných
zdrojů, a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění
pozdějších předpisů. Výjimku ze zákazu lovu ryb pod ledem je na
území kraje Vysočina oprávněn povolit Krajský úřad kraje Vysočina, a to v zákonem vymezených případech, jako jsou chov ryb,
jejich záchrana při mimořádných situacích, vědecké účely nebo
jednotlivé zvlášť odůvodněné případy.
Lov ryb pod ledem, kam patří i takzvané „dírkaření“, je stále populárnější i v našem kraji. V této souvislosti bychom chtěli před

nadcházejícím zimním obdobím upozornit vlastníky a nájemce
rybníků a dalších rybochovných zařízení, že prováděním lovu ryb
pod ledem bez povolení rybářského orgánu se vystavují sankcím
podle zákona o rybářství. Žádost o povolení výjimky ze zákazu
lovu ryb pod ledem je třeba řádně odůvodnit a přiložit k ní doklad
o vlastnickém či nájemním vztahu k rybníku nebo rybochovnému zařízení.
Martin Drápela, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon 564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz
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IQpark: Interaktivní, zábavná a vzdělávací výstava pro žáky
a studenty škol

Znáte rychlost své reakce, sílu
svého stisku? Umíte vyluštit
zvukové pexeso nebo provést
kuličku složitým labyrintem?
Už jste někdy viděli kompletní
otisk svého těla nebo měli možnost si vyzkoušet Braillovo písmo? To je jen malá část toho,
co nabízí výstava POZNÁVEJ
SE!, která bude po Jihlavě k vidění ve Žďáře nad Sázavou od
4. listopadu v budově bývalé
MŠ u hlavní pošty – Husova 9.
Exponáty pocházejí z libereckého zábavně-naučného cent-

ra iQpark. Putovní výstava je
kombinací hry, zábavy i poučení a zahrnuje přes padesát
interaktivních exponátů, které jsou určené k vyzkoušení,
k vyřešení nebo k soutěžení,
takže platí heslo DOTÝKAT
SE EXPONÁTŮ PŘIKÁZÁNO! Expozice však není jen
hravá a zábavná, ale i poučná
a naučná.
Můžete si ověřit, jak fungují
lidské smysly – i to, jak nás někdy klamou, zjistit nejrůznější
údaje týkající se lidského těla.

K vyzkoušení jsou zde připraveny i chůdy, pedalo, kladina.
Změřit si můžete například frekvenční rozsah svého sluchu, hlasitost výkřiku, sílu stisku ruky,
hloubku předklonu, elektrický
odpor svého těla i rychlost své
reakce. Prostor zde mají také
různé hlavolamy, kvízy, optické
a jiné klamy. Máte-li chuť vyzkoušet si šikovnost, ověřit některé své znalosti, schopnosti
a dovednosti, navštivte interaktivní putovní výstavu iQparku
Liberec ve Žďáře.

Naučná výstava POZNÁVEJ
SE! je určena malým i velkým
návštěvníkům a s povděkem ji
přivítají především školy.
Návštěvní doba (včetně víkendů) je denně od 8.00 do 18.00
hodin. Výstavu pořádá Žďárský průvodce ve spolupráci
s iQparkem Liberec.
Více na informací na: www.
zdarskypruvodce.cz/deti/poznavej-se-interaktivni-zabavna-a-vzdelavaci-vystava/.

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež

V pondělí 18. 10. 2010 Rada kraje Vysočina schválila Pravidla
Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2011, která plynule navazují na grantový program Fondu Vysočiny – Volný čas.
Poskytované ﬁnanční prostředky mají pomoci zajistit spoluﬁnancování rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit vedoucích k
vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež. Dále by měly sloužit široké a účinné propagaci účelného trávení volného času, spolupráci
jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže, rozvoji materiálně technické základny a aktivnímu zapojení široké
veřejnosti.

Žadatelé z řad nestátních neziskových organizací mohou žádat
o ﬁnanční příspěvek ve výši 5 000–70 000 Kč. Žádosti se přijímají prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina
nebo poštou na adrese Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava do 30. 11. 2010. Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace.
Plné znění Pravidel Rady kraje Vysočina je k dispozici na webové
adrese: www.kr-vysocina.cz/mladez
 Věra Trávníková, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 942, e-mail: travnikova.v@kr-vysocina.cz
 Alena Mikulíková, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 939, e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 5/2010 konaného dne 21. 9. 2010
Usnesení 0341/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0343/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

■ účast kraje Vysočina jako vedoucího partnera projektu: – Severojižní propojení kraje Vysočina – 3 v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 se spoluﬁnancováním z vlastních
zdrojů ve výši 68 400 euro, tj. 1 710 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje,
1 euro = 25 Kč), – Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká–Schaditz po komunikaci II/152 v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 se spoluﬁnancováním
z vlastních zdrojů ve výši 380 000 euro, tj. 9 500 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč), – Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007–2013 se spoluﬁnancováním z vlastních zdrojů ve výši 34 000
euro, tj. 850 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč).
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0344/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje skutečnosti
uvedené v první části Čestného prohlášení vedoucího partnera projektu dle
materiálů ZK-05-2010-16, př. 1, ZK-05-2010-16, př. 2, ZK-05-2010-16, př. 3,
rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálů ZK-05-2010-16, př. 4, ZK-05-2010-16, př. 5,
ZK-05-2010-16, př. 6, schvaluje ■ převod ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 17,1 mil. Kč na zvláštní
účet kraje určený na ﬁnancování projektu Severojižní propojení kraje Vysočina – 3, max. 95 mil. Kč zvláštní účet kraje určený na ﬁnancování projektu
Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká–Schaditz po komunikaci II/152, max. 8,5 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na ﬁnancování
projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice s tím, že ﬁnanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektů

Usnesení 0345/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
o částku 6 500 000 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 1 100 000 Kč a dále položky 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého
nehmotného majetku o částku 400 000 Kč a položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč ■ zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
o částku 6 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením,
vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení jmenovitě uvedených

Usnesení 0342/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr. Jiřího Maděru
a Miloslava Popelku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2010.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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v materiálu ZK-05-2010-17, př. 1, a realizaci akcí III/3534 Zhoř – propustek
a II/403 Bransouze – průtah.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0346/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2010-18, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0347/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. st. 147/1 – zastavěná plocha o výměře 9 m 2 , oddělený geometrickým plánem č. 209-24/2010 z pozemku par. č. 1196/1 v k. ú. Řehořov a obci Kamenice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice,
schvaluje dodatek č. 498 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0348/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek ve zjednodušené evidenci – parcelu původ PK par. č. 1141 o výměře 762 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví městyse Lukavec, schvaluje dodatek č. 495 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2010-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0349/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem nemovitý majetek dle materiálu ZK-05-2010-21, př. 1, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Římskokatolické farnosti Velký Újezd u Jemnice,
IČ 64269515, schvaluje dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-21, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0350/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
dle GP č. 190-112/2009 nově oddělené pozemky par. č. 1597/5 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 63 m 2 , par. č. 1597/6 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 15 m 2 , par. č. 1597/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m 2 , par. č. 1597/8 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m 2 a par.
č. 1597/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m 2 v k. ú. a obci
Březské z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Březské, schvaluje
dodatek č. 510 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0351/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 407/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m 2 a pozemek par. č. 1181/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 540 m 2 , dle geometrického plánu č. 284-6/2010, vše v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje,
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Skryje, schvaluje Dodatek
č. 507 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2010-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0352/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 1087/4 trvalý travní porost o výměře 1 875 m 2 v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města
Havlíčkův Brod, IČ 00267449.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0353/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek st. par. č. 169/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m 2 v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek č. 515 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-201025, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0354/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 709/7 o výměře 43 m 2, oddělený geometrickým plánem
č. 910-1350/2009 z pozemku par. č. 709/2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč,
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč, schvaluje dodatek
č. 499 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2010-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0355/05/2010/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. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0356/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést
darem pozemky dle materiálu ZK-05-2010-28, př. 1, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK05-2010-28, př. 2, z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina,
schvaluje ■ dodatek č. 505 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-28, př. 3 ■ dodatek č. 506 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0357/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem díl „g“, oddělený dle geometrického plánu č. 731-8003/2010 z pozemku
par. č. 4546/1 o výměře 1 155 m 2 v k. ú. a obci Budišov z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví městyse Budišov ■ nabýt darem díl „b“, oddělený
z pozemku par. č. 3516 o výměře 122 m 2 a díl „d“, oddělený z pozemku par.
č. 3524/53 o výměře 1 029 m 2 , vše dle geometrického plánu č. 731-8003/2010
v k. ú. a obci Budišov, z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 496 zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-29, př. 1,
■ dodatek č. 497 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0358/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem díl „c“ + „d“, oddělený geometrickým plánem č. 192-112/2009 z pozemku
par. č. 426/1 o výměře 555 m2 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou ■ nabýt darem díl „f“, oddělený z pozemku par. č. st. 10/2 o výměře 2 m2 , díl „g“, oddělený
z pozemku par. č. 406/1 o výměře 4 m2 , a díl „h“ + „i“, oddělený z pozemku par.
č. 408/2 o výměře 2 m2 dle geometrického plánu č. 192-112/2009 v k. ú. Horní
Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do
vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 501 zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052010-30, př. 1 ■ dodatek č. 502 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. října 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0359/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem díl „e“ o výměře 612 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010
z pozemku par. č. 1165/2 sloučený do pozemku par. č. 1165/7 a pozemek par.
č. 1165/6 o výměře 10 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010
z pozemku par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice z vlastnictví kraje Vysočina
do vlastnictví obce Knínice ■ nabýt darem díl „b“ o výměře 461 m 2 oddělený
geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku ve zjednodušené evidenci
– parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) par. č. 177/5 a díl „c“
o výměře 18 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1166/1 a sloučené do pozemku par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice
z vlastnictví obce Knínice do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek
č. 517 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2010-31, př. 1 ■ dodatek č. 518 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-31, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0360/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést
darem pozemky par. č. 411/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m 2 , a dále par. č. 405/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par.
č. 405/2, par. č. 411/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m 2 ,
par. č. 411/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m 2 , par. č. 411/9
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m 2 , par. č. 411/10 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m 2, oddělené geometrickým plánem
č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1, dále pozemek par. č. 411/7 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m 2 oddělený geometrickým plánem
č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1 a par. č. 411/2 a pozemek par. č. 411/8
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m 2 oddělený geometrickým
plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/2 v k. ú. a obci Dědice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dědice ■ nabýt darem pozemky par.
č. 404/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m 2, a par. č. 405/10
ostatní plocha, silnice o výměře 15 m 2 v k. ú. a obci Dědice, zaměřené geometrickým plánem č. 87- 4043/2007, z vlastnictví obce Dědice do vlastnictví
kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 521 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-201032, př. 1 ■ dodatek č. 522 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2010-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0369/05/2010/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. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0361/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Biskupice-Pulkov
na převzetí vyřazované části silnice III/15237 v úseku od autobusové zastávky
na konec zastavěné části místní části Pulkov na části pozemku par. č. 166 a dále
dotčené části pozemku par. č. 166 v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0370/05/2010/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0362/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, ve které se město Havlíčkův Brod zaváže převést darem do vlastnictví kraje Vysočina část pozemku par. č. 182/1, zahrada o výměře cca 500 m 2
v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, a kraj Vysočina se zavazuje tuto část pozemku
do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0371/05/2010/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0363/05/2010/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0364/05/2010/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0365/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt
pozemek par. č. 3996 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m 2 , nově oddělený geometrickým plánem č. 6105-1261/2009 z pozemku st. par. č. 250 v k. ú.
a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví společnosti VAŇKÁT – AGROMARKET,
s. r. o., se sídlem Humpolecká 215, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 259 97 459, do
vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 3 200 Kč, schvaluje dodatek č. 9
Gymnázia Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2010-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0366/05/2010/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. října 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0367/05/2010/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. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0368/05/2010/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0372/05/2010/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: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0373/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
krajem Vysočina a VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové,
IČ 27495949, smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení, na jejímž základě bude uzavřena kupní smlouva na prodej nově vybudované plynovodní přípojky v délce cca 11 m
a plynovodního řadu v délce cca 101 m v k. ú. a obci Habry za dohodnutou
kupní cenu 34 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0374/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně
nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2010-46, př. 1, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0375/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje, že pozemky
par. č. 311/1 zahrada o výměře 1 292 m 2 , par. č. 311/2 zahrada o výměře 1 336
m 2 , par. č. 311/4 zahrada o výměře 1 459 m 2 , vše v k. ú. Helenín a obci Jihlava,
požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
kraje Vysočina, jsou pro činnost školy Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, Hálkova 42, se sídlem Hálkova 2917/42, Jihlava, 586 03 Jihlava
3, IČ 60545976, zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro tento subjekt je
i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0376/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 17
Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu ZK05-2010-48, př. 1 ■ dodatek č. 14 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, dle materiálu ZK-05-2010-48, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0377/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 492
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0378/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 514
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0379/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 4
Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-51, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0380/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nevyužít
předkupní právo kraje Vysočina k pozemkům par. č. par. č. 7305/13 a par.
č. 7305/14 oddělených GP č. 1407-29/2009 z pozemku par. č. 7305/1 v k. ú.
Telč s tím že, předkupní právo k těmto pozemkům zůstane kraji Vysočina nadále zachováno i vůči novému vlastníku pozemků, tj. Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Praha.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0381/05/2010/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0382/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem dle GP č. 443-234/2009 nově oddělené pozemky par. č. 2393/47 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 , par. č. 2393/51 – ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2 , par. č. 2393/52 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 141 m2 , par. č. 2393/55 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 127
m2 , par. č. 2393/56 – ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 , par. č. 2393/59 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 , par. č. 2420/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a par. č. 2420/9 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 4 m2 a dále dle GP č. 455-277/2010 nově oddělený pozemek par. č. 2411/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 780 m2 , vše
v k. ú. a obci Senožaty z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Senožaty
■ nabýt darem dle GP č. 443-234/2009 nově oddělené pozemky par. č. 2393/60
– ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 m2 , par. č. 2393/46 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 7 m2 a par. č. 2393/49 – ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 9 m2 , vše v k. ú. a obci Senožaty, z vlastnictví obce Senožaty do
vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 511 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052010-54, př. 1 ■ dodatek č. 512 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-54, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0383/05/2010/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. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

strana 8

Usnesení 0384/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít
s Rybářstvím Telč, a. s., smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky
v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-56, př. 1, v k. ú. Panské Dubenky ■ uzavřít s Rybářstvím Telč, a. s., smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 941/18 – ostatní plocha,
silnice spolu s částí původní silnice II/409 se všemi součástmi a příslušenstvím spolu s mostním objektem, ev. č. 409-016 v k. ú. a obci Panské Dubenky, za cenu stanovenou dohodou ve výši 50 Kč/m 2 ■ uzavřít s obcí Panské
Dubenky smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku vedeného
v katastru nemovitostí jako par. č. 941/18 – ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Panské Dubenky spolu s částí původní silnice II/409 se všemi součástmi
a příslušenstvím.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0385/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ úplatně
nabýt pozemky v k. ú. a obci Ocmanice nově zaměřené geometrickým plánem č. 508-8545/2010 zastavěné stavbou III/3993, Naloučany – most, ev.
č. 3993-1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání
smluv v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-05-2010-57, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina ■ bezúplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Ocmanice a k.
ú. a obci Naloučany nově zaměřené geometrickými plány č. 508-8545/2010
a 184-8545/2010 zastavěné stavbou III/3993, Naloučany – most, ev. č. 39931, z vlastnictví obcí Ocmanice a Naloučany v rozsahu dle materiálu ZK-052010-57, př. 2, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0386/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do
vlastnictví kraje Vysočina pozemek par. č. 15/10 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv do vlastnictví kraje
Vysočina v rozsahu a za podmínek a způsobu nabytí dle materiálu ZK-052010-58, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0387/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ úplatně
nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Jaroměřice nad
Rokytnou nově zaměřené geometrickým plánem č. 1147-3-2010 zastavěné
silnicí II/360 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv, v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-05-2010-59, př. 1 ■
bezúplatně nabýt z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví
kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou nově zaměřené geometrickým plánem č. 1147-3-2010 zastavěné silnicí II/360 v rozsahu
dle materiálu ZK-05-2010-59, př. 2 ■ úplatně nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy nově zaměřené geometrickým plánem č. 103-12/2010 zastavěné silnicí
II/360 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv, v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-05-2010-59, př. 3 ■ bezúplatně nabýt z vlastnictví obce Výčapy do vlastnictví Vysočina pozemky v k.
ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy nově zaměřené geometrickým plánem č. 103-12/2010 zastavěné silnicí II/360 v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-59, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0388/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Okrouhlice, podle které kraj Vysočina daruje po dokončení stavby II/150 Havlíčkův
Brod – Okrouhlice pozemky spolu s částí stavby původní silnice II/150 spolu
s jejím příslušenstvím na výše uvedených pozemcích v rozsahu dle materiálů
ZK-05-2010-60, př. 1, a ZK-05-2010-60, př. 2, do vlastnictví obce Okrouhlice.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0389/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít
s městysem Bohdalov darovací smlouvu na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-61, př. 1, včetně staveb v projektové dokumentaci zpracované ke stavbě II/353 Bohdalov – obchvat označených jako SO 102 – Přeložka
stávající silnice II/353 v km 0,36 vlevo, SO 112 – Přeložka MK v km 1,621,
SO 201 – Most na přeložce P. C. přes II/353 v km 1,62170 a včetně silničního
tělesa v úseku stávající silnice II/353 se všemi součástmi a příslušenstvím na
pozemku dle GPL č. 573, 168-140/2009 nově označeného jako par. č. 2136/28
v k. ú. Bohdalov ■ uzavřít s městysem Bohdalov darovací smlouvu, na je-
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jímž základě získá kraj Vysočina do svého vlastnictví pozemky v rozsahu dle
materiálu ZK-05-2010-61, př. 2 ■ uzavřít s ČR – ÚZSVM smlouvu o bezúplatném převodu, na jejímž základě získá kraj Vysočina do svého vlastnictví
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-61, př. 3 ■ schválit dodatek č.
494 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2010-61, př. 4.
odpovědnost: OM, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0390/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt do
vlastnictví kraje Vysočina pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par.
č. 397/3 – trvalý travní porost o výměře 95 m 2 v k. ú. Jamné u Jihlavy koupí
od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy
za dohodnutou cenu 50 Kč/m 2 ■ uzavřít s obcí Jamné smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části silnice II/353 v úseku od uzlového bodu A 054 až po
napojení stavby obchvatu obce Jamné v úseku od uzlového bodu A 055 po zrekultivovaný úsek původní silnice směrem k obci Jamné v úseku od uzlového
bodu A 055 po konec zastavěné části osady Rytířsko směrem k obci Velký Beranov spolu s pozemky pod těmito úseky silnice a pozemek pod zrekultivovanou silnicí v prostoru upravované křižovatky v centru obce Jamné v rozsahu
materiálu ZK-05-2010-62, př. 1 ■ uzavřít s Lesy České republiky, s. p., smlouvu o budoucí kupní smlouvě na úsek původní silnice II/353 od konce zástavby
osady Rytířsko po napojení na stavbu obchvatu směrem k obci Velký Beranov v rozsahu materiálu ZK-05-2010-62, př. 2, za cenu dle platné oceňovací
vyhlášky stanovenou znaleckým posudkem ■ uzavřít s obcí Jamné smlouvu
o budoucí darovací smlouvě na část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ PK jako par. č. 943/19 v k. ú. Jamné u Jihlavy, zapsaného na LV
10 001 pro obec Jamné.
odpovědnost: OM, termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0391/05/2010/ZK – Zastupitelstva kraje rozhoduje ■ uzavřít
mezi krajem Vysočina a městem Telč smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
50 % nákladů na stavební rozdělení budovy bez č. p./č. e., stojící na pozemku st. par. č. 1994 v k. ú. a obci Telč, maximálně do výše 2,5 mil. Kč a dotace
maximálně ve výši 2 mil. Kč na výstavbu parkoviště a opravu chodníků, vše
realizovaných v rámci projektu Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Hradecká
Telč dle materiálu ZK-05-2010-63, př. 1 ■ schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M5 – Investice ve
školství o 2 mil. Kč při současném zvýšení § 3113 – Základní školy o částku
2 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0396/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o převzetí ručitelského závazku dle materiálu ZK-05-2010-07, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, OZ,
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0397/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek
č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
dle materiálů ZK-05-2010-08, př. 1, a ZK-05-2010-08, př. 9 ■ Dodatek č. 15
Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-08, př. 2 ■ Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Nové
Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-08,
př. 3 ■ Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-05-2010-08, př. 5 ■ Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice
Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-05-2010-08, př. 4, a ZK05-2010-08, př. 10 ■ Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné
služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-08,
př. 6 ■ Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-08, př. 8 ■ Dodatek č. 4
Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-08, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení, termín:
do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0398/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navýšení převodu ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů
o 55 500 000 Kč na maximální výši 413 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na ﬁnancování projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče s tím, že tyto
ﬁnanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, OZ, OE, OM, termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0399/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve snížení rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522
– Ostatní nemocnice, o částku 8 660 000 Kč u Nemocnice Jihlava (ÚZ 00051),
a převodu ﬁnančních prostředků ve stejné výši na zvláštní účet projektu Nemocnice Jihlava – Pavilon urgentní a intenzivní péče, na zpracování projektové dokumentace stavby.
odpovědnost: ORR, OM, OZ, termín: 30. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0392/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0400/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení příjmů (položka 1123 –Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní ﬁnanční operace, § 6399 – Ostatní ﬁnanční operace) rozpočtu kraje
o částku 98 996 800 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0393/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0515/07/2009/ZK v části, která se týká poskytnutí
dotace na realizaci Světového poháru v běhu na lyžích Zlatá lyže (FIS TOUR
DE SKI – World Cup) ve výši 630 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o.
odpovědnost: OSH, OE, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0401/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o příjmy z prodeje movitých věcí dle materiálu ZK05-2010-12, př. 1 ■ převod prostředků v objemu dle materiálu ZK-05-2010-12,
př. 1 do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0394/05/2010/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 sekretariátu hejtmana, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0402/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dohodu o partnerství k projektu eCitizen II dle materiálu ZK-05-2010-13, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0395/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní ﬁnanční operace, § 6399 –
Ostatní ﬁnanční operace (DPH) o částku 54 172 tis. Kč při současném zvýšení
kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 53 772 tis. Kč, kapitoly Informatika, § 6172 – Činnost regionální správy o částku 70 tis. Kč a kapitoly Krajský úřad, § 6172 – Činnost regionální správy o částku 330 tis. Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor informatiky,
oddělení hospodářské správy, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0403/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu s Plzeňským krajem dle materiálu ZK-05-2010-14, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0404/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
smlouvu o společném postupu dle materiálu ZK-05-2010-15, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0405/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 2143–Ces-
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tovní ruch, položka 5651 – Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím, o částku 21 880 000 Kč při současném zvýšení výdajů
kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položka 5651 – Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím, o částku 21 880 000 Kč
určenou pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předﬁnancování
projektů spoluﬁnancovaných z fondů Evropské unie.
odpovědnost: ORR, OKPP, OE, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0406/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 3
Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2010-65, př. 1.
odpovědnost: ORR, OKPP, termín: 15. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0407/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2010-66, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín:
30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0408/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje ve smyslu § 35
odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v rámci konaného 20. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu s ﬁnančním oceněním ve výši 60 tis. Kč nakladateli knihy, která
bude nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka
Krajské knihovny Vysočiny, termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0409/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace o projektu Porta culturae dle materiálu ZK-05-2010-68, př. 1, schvaluje
závazek kraje na zabezpečení: – předﬁnancování česko-rakouského projektu Porta culturae do výše 13 000 000 Kč (tj. 534 980 euro) předpokládaných
celkových způsobilých výdajů projektu, – zdrojů krytí ﬁnanční spoluúčasti
Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 1 300 000 Kč (tj. 53 498 euro)
česko-rakouského projektu Porta culturae z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor ekonomický,
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0410/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
v roce 2010 dotaci městům Telč, IČ 00286745, Třebíč IČ, 00290629, a Žďár nad
Sázavou, IČ 00295841, ve výši 300 tis. Kč pro každé město na výdaje spojené s ochranou a prezentací památek světového kulturního dědictví UNESCO
s určením na ﬁnanční spoluúčast na projektu Rodinné zlato, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování
a obnova kulturních památek o částku 900 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespeciﬁkovaná rezerva, o částku 900 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0411/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná
činnost v celkové výši 115 660 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle materiálu ZK-05-2010-70, př. 8.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0412/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 596 200 Kč a přidělení účelových
prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 1 107 400 Kč na realizaci Rozvojového
programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou na 3.–4. čtvrtletí roku 2010.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0413/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují
inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010 Mateřské škole Telč, příspěvková organizace, IČ 71000348,
ve výši 341 000 Kč a Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace, IČ 75021439, ve výši 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0414/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy
k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného
členského státu Evropské unie na rok 2010 ve výši 35 320 Kč Základní škole
Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0415/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek
č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 1 ■ Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava dle materiálu ZK-052010-76, př. 2 ■ Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola Jihlava dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 3 ■ Dodatek č. 7
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč dle materiálu
ZK-05-2010-76, př. 4 ■ Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Střední škola automobilní Jihlava dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0416/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit Usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0213/03/2010/ZK ze dne 11. 5. 2010 tak, že
se materiál ZK-03-2010-54, př. 4, nahrazuje materiálem ZK-05-2010-78, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0417/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje
kraj, dle materiálu ZK-05-2010-73, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-052010-73, př. 2 ■ rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota
a Speciﬁka právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-05-2010-73, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0418/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usnesení 0328/04/2010/ZK v části 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-04-2010-87, př. 3 ■ poskytnout dotaci oddílu Třebíč Nuclears baseball & softball, IČ 26596792,
na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. etapa – baseballové hřiště,
ve výši 5 000 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2010-75, př. 7.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0419/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
půjčku Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně,
Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČ 60126698, ve výši 480 000 Kč na zajištění
průběžného ﬁnancování projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0026 Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův
Brod dle materiálu ZK-05-2010-77, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 – Střední odborné školy o částku 480 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní
záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 480 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0420/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ studii
dopadů demograﬁckého vývoje do středních škol zřizovaných krajem dle ma-
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teriálu ZK-05-2010-79 ■ uložení OŠMS zpracovat návrh opatření k řešení dopadů demograﬁckého vývoje do středních škol zřizovaných krajem.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0421/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši
120 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-05-2010-80, př. 2, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2010-80, př.
3, pro projekty uvedené v materiálu ZK-05-2010-80, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0422/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účast kraje
Vysočina jako partnera bez ﬁnanční účasti v projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory Operačního programu Cíl 3 Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013, bere na vědomí
obsah projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory dle materiálu ZK-05-2010-81, př. 1, rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci
mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 dle materiálu ZK-05-2010-81, př. 2, vyhrazuje si schválit
Čestné prohlášení partnera projektu dle materiálu ZK-05-2010-81, př. 3, prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2010-81, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0423/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci Diecézní charitě Brno, IČ 44990260, pro Oblastní charitu Jihlava, se
sídlem Jakubské nám. 2, Jihlava, na podporu provozu Kontaktního centra
pro osoby ohrožené drogovou závislostí Jihlava ve výši 300 000 Kč dle materiálu ZK-05-2010-82, př. 1, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly
Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra o částku 300 000 Kč při současném snížení § 4357 – Domovy – domovy pro seniory – zřizovatelská působnost kraje
o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: OSV, OE, termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0424/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, občanskému sdružení FOKUS Vysočina, IČ 15060306,
na podporu akce Týdny duševního zdraví 2010, ve výši 10 000 Kč dle materiálu
ZK-05-2010-83, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální
věci spočívající ve zvýšení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 10 000 Kč při současném snížení § 4339 – Ostatní
sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00511) o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: OSV, OE, termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0425/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu ZK-05-2010-84, př. 1 ■ neposkytnout dotace
v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům
uvedeným v materiálu ZK-05-2010-84, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0426/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ zapojení zůstatku ZBÚ – podzemní vody z roku 2009 ve výši 2 318 880 Kč do rozpočtu kraje kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda ■ rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda o částku
952 360 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespeciﬁkovaná rezerva, o částku 952 360 Kč, rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310
– Pitná voda obcím a dobrovolným svazkům obcí na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury
vodovodů a kanalizací II dle materiálu ZK-05-2010-85, př. 2, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby vodního díla z rozpočtu
kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2010-85, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0427/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2010-86,
př. 1, neschvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
dle materiálu ZK-05-2010-86, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0428/05/2010/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-05-2010-87, př.
1, a dle materiálu ZK-05-2010-87, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0429/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje postup ﬁnančního zajištění příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
uvedeného v materiálu ZK-05-2010-88 při vrácení půjček určených na předﬁnancování projektů spoluﬁnancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele.
odpovědnost: ORR, OKPP, OŠMS, OE, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0430/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o přípravě globálních grantů pro druhou část programového období v Prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
odpovědnost: ORR, termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0431/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje skutečnosti
uvedené v materiálu ZK-05-2010-90, př. 1, část první, mění usnesení č. 0147/
02/2010/ZK takto: slova ve výši 24 000 euro (tj. 624 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 26 Kč) se ruší a nahrazují slovy 23 000 euro (tj.
563 500 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24, 50 Kč), schvaluje navýšení převodu ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo z cizích zdrojů o 5 011 000 Kč na maximální výši 5 635 000 Kč (1 euro
= 24,50 Kč) na zvláštní účet kraje Snižování energetické náročnosti určený na
ﬁnancování projektu, tyto ﬁnanční prostředky budou čerpány dle aktuálních
potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0432/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje povoluje ve smyslu § 22
odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů úlevu z povinnosti odvodu dle materiálu ZK-05-2010-91, př. 1, na základě žádosti dle materiálu ZK-05-2010-91,
př. 2, ve výši 417 963 Kč organizaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav se sídlem Husova 300, 582 22 Přibyslav, IČ 68247621. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu
v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006
o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, ukládá ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Centrum hasičského hnutí Přibyslav se sídlem Husova 300, 582 22 Přibyslav,
IČ 68247621, ve výši 417 963 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO, termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0433/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje povoluje ve smyslu § 28
odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úlevu z povinnosti odvodu dle materiálu
ZK-05-2010-92, př. 1, na základě žádosti dle materiálu ZK-05-2010-92, př.
2, ve výši 247 873 Kč organizaci Střední škola technická Žďár nad Sázavou,
se sídlem Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00226106, ukládá ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Střední školou technickou
Žďár nad Sázavou, se sídlem Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou,
IČ 00226106, ve výši 247 873 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO, termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0434/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje povoluje ve smyslu § 22
odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úlevu z povinnosti odvodu dle materiálu
ZK-05-2010-97, př. 1, na základě žádosti dle materiálu ZK-05-2010-97, př. 2,
ve výši 203 858 Kč organizaci Chaloupkám, o. p. s., školskému zařízení pro
zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475. Tato úleva je
povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
podporu de minimis, ukládá ekonomickému odboru odepsat pohledávku za
Chaloupky, o. p. s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem
Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 203 858 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO, termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0435/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam
grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2010-93, př. 3 ■ Seznam grantových projektů zařazených do zásobníku projektů dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-05-2010-93, př. 3 ■ Seznam
grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 3 materiálu ZK-05-2010-93, př. 3 ■ změnu Směrnice Zprostředkujícího subjektu OP
VK dle materiálu ZK-05-2010-93, př. 4, rozhoduje ■ poskytnout podporu na
grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených
ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2010-93, př. 3, maximálně do
výší a za podmínek stanovených v tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-93, př. 3
■ uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli grantových projektů uvedenými v tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-93, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0436/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam
grantových projektů doporučených ke schválení dle tabulky č. 1 materiálu ZK05-2010-94, př. 3 ■ Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení
dle tabulky č. 2 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3, rozhoduje ■ poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3, maximálně
do výší a za podmínek stanovených v tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-94,
př. 3 ■ uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli grantových
projektů uvedenými v tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0437/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam
grantových projektů doporučených ke schválení dle tabulky č. 1 materiálu ZK05-2010-95, př. 3 ■ Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení
dle tabulky č. 2 materiálu ZK-05-2010-95, př. 3, rozhoduje ■ poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2010-95, př. 3, maximálně
do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-95,
př. 3 ■ uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli grantových
projektů uvedenými v tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-95, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0438/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ účast kraje
Vysočina jako partnera v projektu Partnerství Rakousko – Česká republika ve
Středoevropském regionu – PRO 2013+ Operačního programu Cíl 3 Evropská
uzemní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 se spoluﬁnancováním z vlastních zdrojů ve výši 13 670 euro, tj. 334 915 Kč (10 % z celkových
nákladů kraje, 1 euro = 24,50 Kč) ■ převod ﬁnančních prostředků z Fondu
strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 3 349 150 Kč
(1 euro = 24,50 Kč) na zvláštní účet kraje Partnerství PRO 2013+ určený na
spoluﬁnancování projektu Partnerství Rakousko – Česká republika ve Středoevropském regionu – PRO 2013+, tyto ﬁnanční prostředky budou čerpány
dle aktuálních potřeb projektu, rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi
Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním
programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika
2007–2013 dle materiálu ZK-05-2010-96, př. 3, prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2010-96, př. 2 v části první.
odpovědnost: ORR, termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0439/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina, které se konalo dne 18. 3. 2010,
dle materiálu ZK-05-2010-98, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0440/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/
3.2.09/01.0029 dle materiálu ZK-05-2010-99, př. 2, zamítá žádost uvedenou
v materiálu ZK-05-2010-99, př. 3, zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji
Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které
nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: ORR, termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0441/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na doﬁnancování projektů nestátních
neziskových organizací dle materiálů ZK-05-2010-100, př. 2, a ZK-05-2010100, př. 4, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina na doﬁnancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2.
Regionálního operačního programu Jihovýchod.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0442/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci Proﬁlu kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2010-101, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0443/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí závěry a návrhy na opatření plynoucí z přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva
kraje Vysočina v oblastech školství a kultura dle materiálu ZK-05-2010-102,
ukládá Krajskému úřadu kraje Vysočina realizovat navržená opatření dle materiálu ZK-05-2010-102.
odpovědnost: předseda LVZKV, termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0444/05/2010/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je
v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro
oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH, termín: 21. 09. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0445/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zápis o provedení kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 3/ 2010.
odpovědnost: předseda ﬁnančního výboru, termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0446/05/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ připomínky kraje Vysočina uplatněné v rámci meziresortního připomínkového
řízení ■ odhad dopadů navrhovaného opatření dle materiálu ZK-05-2010-105,
př. 3 ■ informace zaslané příjemcům dle materiálu ZK-05-2010-105, př. 4,
vyjadřuje nesouhlas s postupem Vlády České republiky, kterým je zásadně
a bezdůvodně měněn systém koﬁnancování pouze u jednoho z typů operačních programů, žádá Vládu České republiky o přehodnocení navrhovaného
řešení a zachování koﬁnancování regionálních operačních programů ve výši
7,5 procenta podle rámcového rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR
z roku 2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

