12
prosinec 2010

Aktualizace registru zájmových sdružení právnických
osob a dobrovolných svazků obcí
Podle ust. § 20i odst. 2 zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 51 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vede
Krajský úřad kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností (dále jen „krajský
úřad“), registr zájmových sdružení právnických osob (dále jen
„ZSPO“) a dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“). Do
registru se vedle názvu, sídla a předmětu činnosti sdružení zapisují i orgány, kterými
sdružení jedná, a jméno, pří-

jmení a adresa trvalého pobytu
osob, oprávněných jednat jménem těchto sdružení.
V souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí došlo v řadě
obcí ke změně ve funkci starosty obce, jenž z titulu své funkce zastupoval obec v DSO,
případně v ZSPO, nebo vykonával funkci statutárního zástupce těchto sdružení.
Jelikož registr musí být neustále aktualizován, je povinností
osob vykonávajících působnost statutárních orgánů ZSPO
a DSO mimo jiné oznamovat
všechny změny v údajích, které krajský úřad o jednotlivých

ZSPO a DSO v registru vede.
K oznámení je třeba přiložit
usnesení z jednání příslušného
orgánu, jímž byla předmětná
změna schválena.
Aby byla naplněna příslušná
ustanovení shora uvedených
zákonů a údaje vedené v registru byly skutečně aktuální, je
nutno ze strany obcí výše uvedenou povinnost dodržet.
Miroslava Marešová, oddělení ostatních správních činností
telefon: 564 602 180, e-mail:
maresova.m@kr-vysocina.cz



Kraj rozdělí mezi obce další dotace z Programu obnovy
venkova Vysočiny. Nezapomeňte se přihlásit!
Zastupitelstvo kraje bude na
svém zasedání dne 14. 12. 2010
projednávat nové Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování účelových dotací
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen „zásady“). Podle těchto zásad bude
prováděn sběr žádostí pro rok
2011.
Předpokládáme, že žádosti se
budou přijímat opět v termínu
od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011 na

úřadech příslušné obce s rozšířenou působností.
Z podmínek pro poskytnutí dotace připomínáme, že dotovaným projektem musí být
pořizován nebo zhodnocován
výlučně majetek obce. V majetku obce musí být i související pozemky (např. pozemky
pod budovami obce, místními
komunikacemi, pod chodníky apod.). Výjimku tvoří nově
pozemky v majetku kraje Vy-

sočina a pozemky, do nichž
budou nebo jsou uloženy inženýrské sítě (např. vodovod,
kanalizace, kabely veřejného
osvětlení a elektrického vedení). V případě realizace akce
na pozemcích kraje bude muset obec doložit kopii smlouvy zakládající právo provést
stavbu nebo smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – obě smlouvy
schvaluje Rada kraje Vysočina.
(pokračování na další straně)
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www.kr-vysocina.cz
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V případě, že obec zvažuje
takto zacílený projekt a nemá
smlouvy s krajem uzavřeny,
doporučujeme se v této záležitosti obrátit na majetkový odbor
Krajského úřadu kraje Vysočina, aby mohly být do konce ledna tyto smlouvy uzavřeny.
I v roce 2011 bude platit povinnost, že obec musí mít zpracován jeden z těchto dokumentů:
urbanistická studie, územní plán
(v jakékoliv fázi), nebo místní
program obnovy vesnice.
Garantovaná výše dotace bude
stanovena na 104 000 Kč. Maximální výše požadované do-

tace bude ve výši 140 000 Kč.
Tuto maximální částku mohou
získat obce oceněné čestným
uznáním v rámci soutěže Vesnice roku. Výše přidělené dotace bude stanovena na základě
počtu obcí žádajících o dotaci.
Spoluﬁnancování zůstane stejné jako v roce 2010 – obce do
300 obyvatel budou muset doložit minimálně 40 % celkových
nákladů, obce nad 300 obyvatel pak 50 %. Podat žádost mohou obce až do 1 500 obyvatel.
Schválené zásady (včetně formuláře žádosti) budou ihned po
schválení v zastupitelstvu vy-

věšeny na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz
> Krajský úřad > Dokumenty
odborů krajského úřadu > Odbor regionální rozvoje > Rozvoj
a obnova venkova.
O konečném znění zásad vás
budeme informovat v příštím
čísle Zpravodaje.
Subjektům, které čerpají dotaci v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny v letošním
roce, připomínáme, že vyúčtování celkových nákladů projektu a závěrečná zpráva musí být
předloženy na formuláři přikládaném v příloze průvodního

dopisu smlouvy (k dispozici též
na úřadu obce s rozšířenou působností nebo na internetových
stránkách kraje – viz výše) nejpozději do 31. 1. 2011 na adresu
úřadu obce s rozšířenou působností, do jehož obvodu vaše
obec spadá. Součástí vyúčtování musí být též kopie prvotních
účetních dokladů (vč. dokladů
o úhradě celkových nákladů
– výpisy z účtu apod.)
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Posuzování vlivů na životní prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA – z anglického Environmental Impact
Assesment) upravuje zákon
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon
o EIA“).
EIA je preventivní nástroj, který
hodnotí dopady záměrů a jejich
změn, vyjmenovaných v příloze
1 zákona o EIA na životní prostředí a veřejné zdraví, jako jsou
například vlivy na zdraví obyvatelstva, na živočichy, rostliny,
ovzduší, vodu či krajinu. V rámci EIA se záměr nepovoluje. Cílem EIA je získání odborného

podkladu pro rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních
právních předpisů, zejména stavebního zákona.
Režimu zákona o EIA podléhají například stavby obchodních a skladových komplexů
nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže
nad 100 parkovacích stání, novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních
komunikací I. a II. třídy, vedení elektrické energie od 110 kW,
chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 50 dobytčích jednotek (jedná se o neúplný výčet
záměrů, jichž je v zákoně o EIA
uvedeno 123).

V rámci EIA se může angažovat kdokoli, neboť se nejedná
o správní řízení ani se v něm
neřeší vlastnické vztahy. Význam EIA spočívá v možnosti
ovlivnit podobu záměru v rámci projektové přípravy, a to především v možnosti prověření
variantního řešení včetně uplatnění opatření, která mohou negativní vlivy minimalizovat či
eventuálně zcela eliminovat.
Z hlediska významnosti vlivů
na životní prostředí se přihlíží
k rozsahu, velikosti a složitosti
vlivů, době jejich trvání, umístění záměru ve vztahu k populaci, přírodnímu prostředí
a dále k obdrženým vyjádře-

ním veřejnosti, dotčených orgánů státní správy, obcí i krajů.
Vyjadřovat se lze k oznámení, dokumentaci a posudku
(dále jen „podklady EIA“).
O lhůtách pro vyjádření, které se odvozují ode dne vyvěšení na úřední desce krajského
úřadu, i o zákonné povinnosti obcí zveřejňovat podklady
EIA informujeme v průvodních
dopisech k jednotlivým materiálům, které zveřejňujeme rovněž na internetových stránkách
www.cenia.cz/eia.
 Michal Fryš, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 504, e-mail:
frys.m@kr-vysocina.cz

Elektronickou podobu Zpravodaje pro obce a příspěvkové organizace kraje Vysočina
naleznete na www.kr-vysocina.cz > Tiskoviny kraje > Zpravodaj.

Pozvánka na konzultační dny pro účetní a ekonomy obcí kraje Vysočina
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ekonomický, pořádá pro obce
v jednotlivých okresech pracovní setkání zaměřené na problematiku
výkaznictví, účetnictví a ﬁnancování v roce 2011.
Setkání s obcemi s pověřeným obecním úřadem a obcemi s rozšířenou působností se uskuteční dne 17. prosince 2010 v budově
Krajského úřadu kraje Vysočina v zasedací místnosti č. B 3.16.
Zahájení v 9.00 hod. Setkání je určeno pro vedoucí ﬁnančních
(ekonomických) odborů.

Setkání s ostatními obcemi se uskuteční v zasedacích místnostech bývalých okresních úřadů na přelomu ledna a února 2011. Datum a program konzultačních dnů bude upřesněn v pozvánkách,
které budou rozeslány všem obcím.
 Eva

Šuláková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz
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MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2010
Konečné výsledky soutěže obcí
Aktivní účast v systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu všech
obcí zapojených do systému
Ekokom zhodnotila soutěž obcí,
jejímž realizátorem byla Agentura Dobrý den z Pelhřimova.
Nová kritéria hlavní soutěže posuzovala množství vytříděného odpadu a zároveň hodnotila

zaplněnost sběrných nádob ve
vztahu k objemu nádob a četnosti svozu (tzv. efektivita sledované komodity). Efektivita
za sledované období vychází z poměru hmotnosti komodity v kilogramech k objemu
sběrných nádob na komoditu
v m3. Soutěž ověřila, jak je využívána sběrná síť obcí, zda se

sběrné nádoby nevyvážejí poloprázdné nebo zda přeplněnost
sběrných nádob nevyžaduje
změnit intenzitu svozu či počet/objem nádob. Obce byly pro
účely soutěže rozděleny do čtyř
velikostních kategorií a podkladem pro hodnocení byla data ze
čtvrtletních výkazů zasílaných
společnosti EKO-KOM, a. s., za

období IV. 2009 a I.–III. 2010.
Vedlejší soutěž, která se zabývala poměrem mezi množstvím
vytříděných využitelných složek odpadu (bez kovů) a množstvím směsného komunálního
odpadu za celé období soutěže,
a doplňková soutěž ke zpětnému odběru elektrozařízení, nebyly měněny.

Přehled vítězů hlavní soutěže
Velikost obce/umístění
1. místo
2. místo
3. místo

Kategorie do 499 obyvatel Kategorie 500–1 999
Kuklík
Dobronín
Valdíkov
Kostelec
Lovčovice
Březník

Výsledky všech dílčích soutěží
jsou zveřejněny na www.tridime-vysocina.cz spolu s přehledy minulých ročníků soutěží
a informacemi o třídění. Vítězové hlavní (1.–3. místo) a vedlejší (1. místo) soutěže ve všech

kategoriích získají dne 2. prosince na slavnostním ukončení
soutěže obcí a krajské komunikační kampaně od kraje ﬁnanční dar. Alokovaná částka
činí 600 tis. Kč stejně jako pro
minulý ročník soutěže. Doplň-

Kategorie 2 000–10 000
Velká Bíteš
Luka n. Jihlavou
Okříšky

kovou (1. místa) soutěž sponzoruje společnost ASEKOL,
s. r. o., ve výši 90 tis. Kč.
Blahopřejeme vítězům a všem
obcím děkujeme za přínos
k ochraně životního prostředí
prostřednictvím třídění komu-

Kategorie nad 10 000
Nové Město n. M.
Havlíčkův Brod
Jihlava

nálních odpadů.
Má to smysl. Třiďte dál!
Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz



Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2011
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání
dne 9. 11. 2010 nové Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování dotací na obnovu

kulturních památek kraje Vysočina (dále jen „zásady“). Ve
srovnání s předchozími zásadami dochází k několika podstatným změnám:

Vlastník
Církve, náboženské společnosti, občanská sdružení, nadace,
obecně prospěšné společnosti
Obce
Právnické a fyzické osoby
Termín pro ukončení obnovy
a odevzdání Závěrečné zprávy
a vyúčtování byl upraven a od
roku 2011 se stanovuje pouze
do 15. listopadu kalendářního
roku, v němž byla dotace poskytnuta. Další drobné úpravy
nastaly v počtu povinných pří-

loh, byl upraven formulář Žádosti o poskytnutí dotace a dílčí
změny nastaly i ve Smlouvě
o poskytnutí dotace, jejíž vzor
je součástí zásad.
Žádosti na obnovu kulturních
památek se pro rok 2011 podávají opět v období od 1. led-

Došlo ke zvýšení poskytované dotace na částku 350 000 Kč
na obnovu jak nemovitých, tak
i movitých kulturních památek.
Byly zvýšeny i procentní podíly
Min. podíl vlastníka
30 %

dotací kraje, které byly rozděleny podle druhu jednotlivých
vlastníků kulturních památek
– viz následující tabulka.

Podíl obce
20 %

Max. dotace kraje
50 %

20 %

50 %
40 %

50 %
40 %
na do 15. února včetně. Znění
nových zásad najdete na www.
kr-vysocina.cz > Kultura a památky > Granty a dotace > Památky > Aktivní dotační
programy nebo přímo na odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, oddělení

památkové péče (J. Panáčková,
tel. 564 602 296, 724 650 147).
 Jaroslava Panáčková, odbor

kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 296, e-mail:
panackova.j@kr-vysocina.cz
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Informace o dotačních titulech na vodohospodářskou infrastrukturu
A) Rozpočet kraje Vysočina
Fond Vysočiny – Grantový program Čistá voda
Předmětem poskytování ﬁnančních prostředků je podpora zpracování studií a projektových dokumentací týkajících se zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod a nově
opatření k ochraně před povodněmi. Žádosti se předkládají podle
vyhlášených výzev zpravidla do konce dubna kalendářního roku.
Výše podpory je maximálně 50 % celkových nákladů. Více informací naleznete na webových stránkách www.kr-vysocina.cz nebo
www.fondvysociny.cz.
Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce
Předmětem poskytování ﬁnančních prostředků je výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“)
v obcích velikosti do 10 000 ekvivalentních obyvatel (dále jen
„EO“). Žádosti se předkládají podle vyhlášených výzev zpravidla do 31. ledna a do 31. července kalendářního roku, a to v závislosti na schváleném rozpočtu kraje Vysočina. Výše podpory
je maximálně 80 % uznatelných nákladů. Veškeré podmínky pro
poskytování dotací jsou uvedeny v aktualizovaných Zásadách
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné
vodohospodářské ekologické akce č. 7/10, které jsou zveřejněny
na webových stránkách www.kr-vysocina.cz.
B) Státní rozpočet
Ministerstvo zemědělství poskytuje ﬁnanční prostředky na vodohospodářskou infrastrukturu podle Programu 129 180 Výstavba
a obnova vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Žádosti se podávají na Agentury pro zemědělství a venkov,
a to nejpozději do 31. ledna 2011. Veškeré podmínky pro poskytování ﬁnančních prostředků jsou uvedeny v Pravidlech pro poskytování a čerpání státní ﬁnanční podpory v rámci programu
129 180 Výstavba a obnova vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací II, která jsou zveřejněna na webových stránkách www.mze.cz.
C) Fondy Evropské unie
Operační program Životní prostředí (dále jen „OPŽP“)
V rámci prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblasti podpory 1.1 – Sní-

V předvánočním období se
dodržují různé tradice a zvyky, a tak ani Krajský úřad
kraje Vysočina nezůstal pozadu. Dobrou tradicí se totiž
stalo pořádání akce s názvem
Barevné Vánoce, která se
v letošním roce uskutečnila
začátkem prosince 2010.
V sídle kraje Vysočina v Jihlavě měli návštěvníci možnost zažít sváteční atmosféru,
ochutnat vánoční cukroví, nakoupit si pěkné dárky a nechat
si je krásně zabalit. Dárky, kte-

žení znečištění vod a oblasti podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné
vody lze získat ﬁnanční prostředky na vodohospodářskou infrastrukturu u aglomerací velikosti nad 2 000 EO, dále u obcí velikosti do 2 000 EO nacházejících se v chráněných krajinných
oblastech (dále jen „CHKO“) včetně jejich ochranných pásem,
v lokalitách soustavy Natura 2000, v ochranných pásmech vodních zdrojů (mimo velkoplošných ochranných pásem III. stupně)
a v povodí vodní nádrže Nové Mlýny (východní polovina území
kraje Vysočina). Žádosti se podávají na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR v Jihlavě, a to podle vyhlášených
výzev. Veškeré podmínky pro poskytování ﬁnančních prostředků
jsou uvedeny v dokumentech OPŽP, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.opzp.cz nebo www.sfzp.cz.
Program rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013
V rámci osy III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverziﬁkace hospodářství venkova, opatření III.2.1 – Obnova
a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, podopatření III.2.1.1
– Obnova a rozvoj vesnic lze získat ﬁnanční prostředky na vodohospodářskou infrastrukturu u obcí velikosti do 2 000 EO mimo
území CHKO, lokality soustavy Natura 2000, ochranných pásem
vodních zdrojů, povodí vodní nádrže Nové Mlýny. Žádosti se podávají na Státní zemědělský intervenční fond v Brně, a to podle
vyhlášených výzev. Veškeré podmínky pro poskytování ﬁnančních prostředků jsou uvedeny v příslušných dokumentech, které
jsou zveřejněny na webových stránkách www.mze.cz nebo www.
szif.cz.
Upozorňujeme, že záměr musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, který je zveřejněn na webových stránkách www.kr-vysocina.cz. Dále je třeba plnit zákonné
povinnosti dané vlastníkům a provozovatelům vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů.
Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz



Barevné Vánoce

ré bylo možné zakoupit, vyrobili uživatelé domovů pro
seniory ze Ždírce (Manž. Curieových), Třebíče (Koutkova,
Kubešova), z Velkého Meziříčí, Mitrova, Humpolce, Proseče Obořiště i Proseče u Pošné
a ústavů sociální péče v Černovicích, Ledči nad Sázavou,
Zboží, Těchobuze, Lidmaně, Jinošova, Křižanova, Věže
a Nových Syrovic. Uživatelé
a pracovníci těchto zařízení sociální péče zřizovaných krajem
Vysočina připravili i ochutnáv-

ku z předvánoční zabijačky,
vánoční punč a další vánoční
speciality. Za tuto aktivitu jim
patří velký dík.
Nakoupené dárky návštěvníkům úhledně zabalili studenti Hotelové školy v Třebíči.
Studenti umělecké školy Helenín předvedli výrobu vánočních ozdob a od žáků Střední
odborné školy v Třešti mohla veřejnost ochutnat vánoční
cukroví a zakoupit si výzdobky
ze suchých vazeb i dalších vánočních dekorací.

Novinkou letošních Barevných
Vánoc bylo vystoupení uživatelů Ústavu sociální péče Těchobuz, kteří návštěvníkům
předvedli v rámci doprovodného programu živý Betlém.
Nechyběly jesličky, zvířata,
a k vidění byl dokonce i živý
velbloud.
Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
telefon: 564 602 811, e-mail:
krizova.t@kr-vysocina.cz



číslo 12/2010

strana 5

ZPRAVODAJ

Jak postupovat při ztrátě či odcizení úředního razítka
V průběhu volebního období, a zejména v souvislosti s
předáváním funkcí volených
zástupců obcí a změn zaměstnanců na obecních úřadech
může dojít k situaci, kdy bude
zjištěna ztráta či odcizení úřed-

ního razítka. V případě, že se
tak stane, upozorňujeme obecní
úřady, že každou ztrátu či odcizení úředního razítka je třeba písemně oznámit Krajskému
úřadu kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností,

aby mohly být zveřejněny údaje na razítku a datu jeho ztráty
či odcizení ve Věstníku právních předpisů kraje Vysočina
a Věstníku vlády pro orgány
krajů a orgány obcí.

Miroslava Marešová, oddělení ostatních správních činností
telefon: 564 602 180, e-mail:
maresova.m@kr-vysocina.cz



Vývoz zboží v roce 2009
Česká republika se řadí mezi
země s exportně orientovanou ekonomikou. Hodnota exportovaného zboží se výrazně
zvyšovala až do roku 2007.
V následujícím roce se již začala projevovat hospodářská krize, která znamenala výrazný
pokles exportu v roce 2009 (340
mld. Kč, 13,8 %), ale i tak bylo
z ČR vyvezeno zboží v hodnotě
více než 2 biliony Kč.
Mezi regiony ČR jednoznačně dominuje Středočeský kraj,
ze kterého bylo v loňském roce
vyvezeno zboží za 420 mld. Kč.
Dalším v pořadí je kraj Morav-

skoslezský s pouhými 220 mld.
Kč. Nejnižší hodnota exportu
41,0 mld. Kč byla zaznamenána
v Karlovarském kraji; následují Olomoucký kraj a Vysočina
se shodnou hodnotou 72,6 mld.
Kč.
Při přepočtu na počet obyvatel
kraje se pořadí částečně mění.
Na jednoho obyvatele kraje bylo nejvíce zboží vyvezeno opět ze Středočeského kraje
za 339 tis. Kč, dále pak z kraje
Pardubického (332 tis. Kč). Na
opačném konci pomyslné tabulky se nachází Praha (86 tis. Kč)
a Olomoucký kraj (113 tis. Kč).

Vysočina s hodnotou 141 tis. Kč
zaujímá deváté místo.
Krize neovlivnila export ze
všech krajů stejnou měrou.
Více byly postiženy regiony zaměřené na výrobu dopravních
prostředků a strojírenských
produktů. Největší propad exportu v roce 2009 byl zaznamenán ve Středočeském (60,7
mld. Kč) a Plzeňském kraji
(51,3 mld. Kč). Nejnižší propad
exportu byl zjištěn v kraji Karlovarském (9,8 mld. Kč) a Libereckém (10,1 mld. Kč).
V relativním rozdílu hodnot exportu mezi roky 2008 a 2009

byl největší propad zjištěn
u Vysočiny (o 27,6 %). Naopak
jediným krajem, kde se export
propadl o méně než 10 %, je
Pardubický kraj.
U vývozu je rovněž sledována
druhová struktura zboží a země
dovozu. V naší zemi dominuje průmyslové produkci výroba strojů a dopravních zařízení
a podílí se na exportu z 52 %, na
Vysočině dokonce z 55 %. Zboží je nejvíce vyváženo do zemí
EU (85 %), ze států se na čelních místech nachází Německo
(32 %) a Slovensko (9 %).

Vybrané ukazatele vývozu zboží za kraje ČR v letech 2008 a 2009
Území

Středočeský kraj
Moravskoslezský kraj
Plzeňský kraj
Pardubický kraj
Jihomoravský kraj
Ústecký kraj
Praha
Zlínský kraj
Jihočeský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Olomoucký kraj
Vysočina
Karlovarský kraj
Česká republika

2008
(mld. Kč)
481,2
259,7
234,3
188,7
174,0
158,9
122,5
118,4
101,5
98,5
89,8
96,9
100,3
50,8
2 473,7

celkem
(mld. Kč)
420,5
220,7
183,1
171,2
140,8
122,1
106,3
99,9
84,3
80,6
79,6
72,6
72,6
41,0
2 133,3

2009
na 1 obyvatele
(tis. Kč)
337,1
176,9
320,1
331,5
122,2
146,0
85,1
169,1
132,2
145,4
181,4
113,1
141,0
133,3
203,0

Nárůst/pokles
2009–2008
(mld. Kč)
-60,7
-39,0
-51,3
-17,6
-33,3
-36,8
-16,2
-18,5
-17,2
-17,9
-10,1
-24,3
-27,7
-9,8
-340,4

Zdroj dat: Vývoz zboží jednotlivých krajů ČR v roce 2009, ČSÚ 2010
 Miloš

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

Nárůst/pokles
2009–2008
(%)
-12,6
-15,0
-21,9
-9,3
-19,1
-23,1
-13,2
-15,6
-16,9
-18,2
-11,3
-25,1
-27,6
-19,3
-13,8
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Novinky ve Sbírce zákonů
Propojitelnost elektronických systémů plateb a odbavení cestujících
V částce 110/2010 Sbírky zákonů vydané dne 29. 10. 2010 bylo pod
č. 295 publikováno nařízení vlády o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb
a odbavení cestujících.
Nařízení vlády stanovuje požadavky a postupy pro zajištění technické a provozní propojitelnosti elektronických systémů plateb
a odbavení cestujících i jejich zařízení a technologií při zajišťování dopravní obslužnosti, provozovaných státem, krajem, obcí nebo
jimi pověřenou osobou.
Nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. 11. 2010.
Sestavení ﬁnančního modelu a určení maximální výše kompenzace
V částce 110/2010 Sbírky zákonů vydané dne 29. 10. 2010 byla pod
č. 296 publikována vyhláška o postupech pro sestavení ﬁnančního
modelu a určení maximální výše kompenzace.
Vyhláška stanovuje způsob sestavení ﬁnančního modelu a určení
nadměrné kompenzace, náklady, výnosy a provozní aktiva, které
mohou být využity pro sestavení ﬁnančního modelu; způsob, jakým náklady, výnosy a provozní aktiva dopravce prokazuje objednateli; vymezení čistého příjmu, maximální dovolené míry výnosu
na kapitál a pravidla pro změny výše kompenzace.
Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 11. 2010.

Vzor formuláře v řízení pro výběr dopravce
V částce 110/2010 Sbírky zákonů vydané dne 29. 10. 2010 byla
pod č. 297 publikována vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro
uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 11. 2010.
Obsahové náplně živností
V částce 108/2010 Sbírky zákonů vydané dne 22. 10. 2010 bylo
pod č. 288 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
Novela nařízení vlády reaguje na novou právní úpravu některých živností v živnostenském zákoně a na změny jiných právních
předpisů, jež souvisejí s obsahem činností spadajících do živností.
Nařízení vlády dále odstraňuje některé praxí zjištěné nepřesnosti
stávajícího znění prováděcího právního předpisu.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz



Směrnice o průmyslových emisích
deﬁnitivně schválena
Europoslanci schválili směrnici o průmyslových emisích,
jejímž cílem je mimo jiné stanovit jasnější pravidla a zajistit čistější ovzduší. Od roku
2016 tak budou například platit přísnější limity na znečišťování ovzduší, ačkoli tepelným
elektrárnám budou členské
státy moci dát více času, aby
upravily své provozy, a jiná
zařízení této povinnosti v určitých případech dokonce
zprostit.
Dne 8. 11. 2010 Rada pro justici
a vnitro formálně všemi hlasy
deﬁnitivně chválila znění nové
směrnice o průmyslových emisích. Jednání k návrhu směrnice o průmyslových emisích,
který byl předložen Evropskou
komisí v prosinci 2007, je tedy
u konce a předpis bude zveřejněn v úředním věstníku Evropské unie. Zveřejnění se očekává
koncem tohoto roku.

Cílem nové směrnice je vyjasnit
pravidla a usnadnit jejich aplikaci, aby tak bylo možné lépe
chránit zdraví obyvatel a životní prostředí. Tento nový právní
předpis aktualizuje a sjednocuje znění sedmi starších směrnic včetně směrnice o omezení
emisí z velkých spalovacích zařízení a směrnice o integrované
prevenci a omezování znečištění (známé také pod zkratkou
IPPC), která se vztahuje na asi
52 000 průmyslových a zemědělských zařízení (od raﬁnerií
až po velkovýkrmny vepřů), jež
by mohla být zdrojem značného znečištění.
Na znění nové směrnice se již
Evropský parlament dohodl
s Radou ministrů. Při hlasování dne 7. 7. 2010 tuto dohodu podpořilo 639 poslanců, 35
jich bylo proti a 10 se hlasování
zdrželo. Dohodu s Evropským
parlamentem v podobě projed-

návaného kompromisního textu
podpořila i Evropská komise.
Výsledný text významně posiluje roli nejlepších dostupných technik (BAT), nicméně
umožňuje ve vymezených případech transparentní udělování výjimek, pokud tím nedojde
k ohrožení místních podmínek
životního prostředí. Energetický průmysl může využít při
přechodu na zpřísněné emisní
limity několika časově omezených ﬂexibilních mechanismů.
Nová směrnice kromě výše
uvedeného také sjednocuje systém environmentálních inspekcí vymezených průmyslových
zařízení v rámci EU, ukládá
členským státům pravidelně
přezkoumávat povolení v návaznosti na vývoj BAT, významně zvyšuje ochranu půdy
a podzemních vod před průmyslovým znečištěním, rozšiřuje účastenství veřejnosti

v povolovacích a změnových
řízeních, rozšiřuje rozsah povinně zpřístupňovaných informací (a u části výslovně ukládá
zveřejňování prostřednictvím
internetu), zpřísňuje emisní limity pro spalování a spoluspalování odpadu atd.
Nové požadavky budou na vymezená průmyslová zařízení
(tj. zařízení, která jsou v současnosti regulována směrnicí
2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění,
a na nově zahrnuté činnosti)
aplikovány postupně. Transpozice do národní legislativy
bude intenzivně probíhat v letech 2011 až 2012 tak, aby nové
znění zákona o integrované
prevenci bylo v účinnosti do
konce roku 2012.
 Josef Klečanský, oddělení
integrované prevence a EIA
telefon 564 602 525, e-mail:
klecansky.j@kr-vysocina.cz
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Základní informace k zimní údržbě na Vysočině
Dle ustanovení § 26 zákona č. 13/1997 Sb., a vyhlášky, kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 104/1997 Sb.,
zabezpečuje kraj sjízdnost silnic II. a III. tříd v zimním období prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Zimním obdobím se dle vyhlášky

č. 104/ 1997 Sb., rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
Během tohoto období funguje nepřetržitá služba dispečinku.
V následující tabulce uvádíme telefonní kontakty na hlavního
dispečera KSUSV a dispečery pro jednotlivé okresy.
tel.:
mobil:
tel.:
mobil:
tel.:
mobil:
tel.:
mobil:
tel.:
mobil:
tel:
mobil:

Dispečer KSUSV
Dispečer Havlíčkův Brod
Dispečer Jihlava
Dispečer Pelhřimov
Dispečer Třebíč
Dispečer Žďár nad Sázavou
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. tříd o celkové délce
4 572 km. V kraji Vysočina je v I. pořadí udržováno 282,038 km
silnic II. a III. třídy, ve II. pořadí je udržováno 1 201,683 km silnic II. a III. třídy a ve III. pořadí je udržováno 2 804,402 km silnic II. a III. třídy. Neudržováno je celkem 293,3 km, což je 6,41 %
silnic.
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti silnic jsou:
pro I. pořadí
do 3 hodin
pro II. pořadí
do 6 hodin
pro III. pořadí
do 12 hodin
Dále Krajská správa a údržba silnic Vysočiny na základě smluv
zajišťuje údržbu silnic I. tříd v celkové délce 431,482 km.
Zajišťování zimní údržby je rozděleno na takzvané okruhy, kterých je v kraji Vysočina 121.
V okrese Havlíčkův Brod je 28 okruhů.

567 117 100
725 525 075
569 424 591
724 240 949
567 117 117
607 838 674
565 323 768
606 637 190
568 839 800
603 209 718
566 621 833
723 193 811

V okrese Jihlava je 19 okruhů.
V okrese Pelhřimov je 24 okruhů.
V okrese Třebíč je 26 okruhů.
V okrese Žďár nad Sázavou je 24 okruhů.
Jeden okruh činí 40–55 km. K zabezpečení provádění zimní údržby silnic je připraveno 159 sypačů, z toho 3 dodavatelské (28 sypačů včetně nástaveb bylo nakoupeno v roce 2009). Všechny sypače
jsou osazeny GPS systémem. K datu 30. 9. 2010 je na KSÚSV
k dispozici 16 500 tun chemického posypového materiálu (100 %
kapacity skladu) a 80 000 tun inertního posypového materiálu,
což je 70 % výše kapacity skladových prostor, přičemž inertního
materiál je dále průběžně navážen.
 Pavel Bartoš, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 237, e-mail: bartos.p@kr-vysocina.cz

Setkání rady kraje se starosty obcí
Ve čtvrtek 27. 1. 2011 se uskuteční setkání Rady kraje Vysočina se starosty všech obcí kraje Vysočina. Setkání proběhne v prostorách SOŠ a SOU Třešť od 14.00 hod. Pozvánka bude v písemné podobě poštou rozeslána starostům všech obcí kraje Vyso-

Soutěž
Soutěž o nejinspirativnější středoškolský časopis
Podmínky soutěže, do které mohou být středoškolské časopisy přihlášeny, je 31. prosince 2010.
Další informace a přihláška vizte www.klubvolnychnovinaru.cz.
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Vysočina hledá nejlepší sportovce roku 2010
Již podeváté hledá kraj Vysočina nejlepší sportovce regionu.
Stejně jako v minulých letech je anketa Sportovec kraje Vysočina vyhlášena v několika kategoriích. Do ankety mohou být
nominováni všichni sportovci, kteří během roku 2010 dosáhli
významných sportovních výsledků v sedmi kategoriích.
Nominace mohou předkladatelé vyplnit do předepsaného formuláře, který je k dispozici na internetové adrese kraje Vysočina http://mladez.kr-vysocina.cz. Přihláška musí obsahovat jméno
a příjmení nominovaného, kategorii, do které je navržen, odvětví
a sportovní oddíl, ve kterém působí, umístění a úspěchy a kontakt
na tělovýchovnou organizaci a sportovce. Spolu s touto přihláškou
je potřeba dodat elektronickou fotograﬁi nominovaného sportovce/kolektivu, v opačném případě nebude nominace umožněna.

Nominováni mohou být pouze sportovci, kteří jsou registrovaní v oddílech se sídlem v kraji Vysočina. Výjimkou je kategorie
Sportovní osobnost kraje Vysočina, jež je určena sportovcům,
kteří dosáhli významných sportovních úspěchů, pocházejí z Vysočiny, ale soutěží za oddíl se sídlem mimo kraj Vysočina. Nominace sportovců a sportovních družstev bude oddělení mládeže
a sportu přijímat do 15. 1. 2011.
Kategorie: Dospělí, Kolektiv, Mládež (do 15 let), Senioři, Trenér
roku, Zdravotně postižený sportovec, Sportovní osobnost kraje
Vysočina.
 Vilibald

Prokop, odbor školství, mládeže a sportu
telefon 564 602 940, e-mail: prokop.v@kr-vysocina.cz

Zlatý Ámos: Na nejoblíbenějšího učitele čeká výlet do Legolandu
Už jen necelé dva měsíce mají žáci základních a studenti středních škol na to, aby přihlásili svého učitele do ankety Zlatý
Ámos 2010/2011. Možnost odeslat přihlášku skončí 31. prosince.
„O hlavní výhru v podobě atraktivního zájezdu do Legolandu se
může jen na Vysočině ucházet po 3 845 učitelů základních škol
a 2 849 pedagogů středních škol,“ uvedla radní kraje Vysočina
pro oblast školství Marie Kružíková.
„Minulé ročníky ukázaly, že stále existují učitelé, kterým jejich
poslání dělá radost, dokáží své žáky zaujmout a motivovat nejen svoji osobností, ale i smyslem pro humor. To, že studenti mají
možnost ocenit úsilí těchto pedagogů, je právě posláním této soutěže,“ domnívá se Marie Kružíková.
V minulých deseti ročnících soutěže bylo nominováno celkem
19 kandidátů z Vysočiny. V roce 2006 titul pro Vysočinu vybo-

jovala sympatická učitelka Základní školy Krásovy domky v Pelhřimově Ivana Krumplová. V loňském ročníku ankety se do ﬁnále
probojovala Vladimíra Matějková ze Základní školy v Třebíči.
Přihlášku svého oblíbeného pedagoga mohou podat pouze žáci
základních a středních škol. Přihláška musí obsahovat stručnou
charakteristiku oblíbeného učitele, vylíčení jedné společné příhody a také podpisy osob, které s nominací souhlasí. Více informací
a formulář přihlášky je k dispozici na www.zlatyamos.cz. V lednu a v únoru 2011 budou žáci obhajovat své nominované učitele před porotou v regionálních kolech. Vítězové těchto kol ještě
musí projít semiﬁnálem, než se dostanou do pražského ﬁnále, které se bude konat v pátek 25. března 2011.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtman
telefon 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Hledá se nejkrásnější železniční stanice
Soutěž o nejkrásnější nádraží vyhlašuje pátým rokem občanské sdružení Asociace Entente Florale CZ – Souznění. Cílem veřejné ankety je najít nejvlídnější a nejkrásnější nádraží
v České republice, poukázat na stav českých nádraží obecně
a také pozitivně motivovat k jejich údržbě a zvelebování. Nominace může veřejnost navrhnout až do konce března 2011 na

adresu nejkrasnejsinadrazi@cd.cz. Počet navržených stanic
není nijak omezen. Následovat bude hlasování a koncem května 2011 bude jasno o vítězné železniční stanici. Mezi loňskými deseti ﬁnalisty ﬁgurovalo také malé nádraží v Hodicích,
které je na první pohled výjimečné svou originalitou přidruženého vlakového muzea.

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva
kraje č. 6/2010 konaného dne 9. 11. 2010
Usnesení 0447/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0448/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje volí JUDr. Marii Rusovou
a Ing. Jaroslava Vymazala ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 6/ 2010.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0449/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ zprávu
o činnosti rady kraje ■ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2010, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-06-2010-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0450/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0451/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí stanovení
termínů jednání dle materiálu ZK-06-2010-04.
odpovědnost: OSH, termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0452/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci obci Tři Studně, IČ 00842214, na odstranění povodňových škod
po povodni v červnu 2009 ve výši 575 000 Kč dle materiálu ZK-06-2010-05, př. 2,
schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana
a integrovaný záchranný systém, § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských
opatření pro krizové stavy o částku 575 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespeciﬁkovaná rezerva, o částku 575 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0453/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 27
odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím kraje Vysočina
na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2010 v celkové výši
3 192 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dle materiálu ZK-06-2010-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0454/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina
na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2010 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část v celkové výši 100 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany
následujícím obcím ■ obec Jezdovice, IČ 42634628, 14 000 Kč ■ obec Třebenice,
IČ 00545627, 14 000 Kč ■ obec Větrný Jeníkov, IČ 00286842, 6 000 Kč ■ městys
Luka nad Jihlavou, IČ 00286192, 6 000 Kč ■ obec Zhoř, IČ 00286974, 6 000 Kč
■ městys Kamenice, IČ 00286079, 6 000 Kč ■ město Humpolec, IČ 00248266,
6 000 Kč ■ obec Želiv, IČ 00249483, 6 000 Kč ■ městys Měřín, IČ 00294799,
6 000 Kč ■ město Velké Meziříčí, IČ 00295671, 6 000 Kč ■ město Velká Bíteš,
IČ 00295647, 6 000 Kč ■ obec Tasov, IČ 00290581, 6 000 Kč ■ obec Herálec,
IČ 00267457, 6 000 Kč ■ městys Štoky, IČ 00268356, 6 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0455/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 2. pololetí
2009 do 3. čtvrtletí roku 2010 dle materiálu ZK-06-2010-08, př. 1.
odpovědnost: OSH (oddělení vnějších vztahů), termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0456/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic – 60 let EU v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 se spoluﬁnancováním z vlastních zdrojů ve výši 6 388 euro, tj. 156 506,00 Kč (pro výpočet převodu byl použit
aktuální převodní kurz 24,50 Kč) ■ převod ﬁnančních prostředků ve ﬁnančním
objemu max. 63 870 euro, tj. 1 564 815,00 Kč, z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na předﬁnancování a realizaci projektu Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic – 60 let EU s tím,
že ﬁnance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu, rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic
– 60 let EU v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 dle materiálu ZK-06-2010-09, př. 3, prohlašuje skutečnosti uvedené
v materiálu ZK-06-2010-09, př. 4, v části první.
odpovědnost: OSH, termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0457/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o účasti zástupce
kraje Vysočina – MUDr. Lukáše Kettnera, Dr. Jiřího Procházky 5280/14, Jihlava,
datum narození 13. 5. 1973, ve správní radě Českého zdravotnického fóra, obecně
prospěšné společnosti.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0458/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden–září 2010 dle
materiálu ZK-06-2010-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 9. listopad 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0459/06/2010/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
2 300 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akce III/3507 Havlíčkova Borová zahrnuté v příloze D2 – Investice v dopravě (položka 6121 – Budovy a stavby)
o částku 2 300 000 Kč ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 131 000 Kč s určením pro Krajskou správu
a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespeciﬁkovaná rezerva, na opravy havárií úseků silnic dle materiálu ZK-06-2010-12 ■ zvýšení
závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, o částku 2 300 000 Kč s určením na zajištění demolice
objektu akce III/3507 Havlíčkova Borová ■ zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 6 131 000 Kč s určením na opravy havárií úseků silnic dle materiálu
ZK-06-2010-12.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Usnesení 0460/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou, Městem Chotěboř a Vodovody
a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., dle materiálu ZK-06-2010-13, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a SH, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0461/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 136P/2010/1 ke Smlouvě č. 136P/2010 o poskytnutí ﬁnančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010, schvaluje jmenovité
akce uvedené v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2010/1, jež mají být spoluﬁnancovány z fondů Evropské unie, přijímá závazek k vrácení ﬁnančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké se podle Smlouvy č. 136P/2010 o poskytnutí ﬁnančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 a jejího Dodatku č. 136P/2010/1 uskuteční předﬁnancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spoluﬁnancovaných z fondů Evropské
unie uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2010/1.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0462/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní ﬁnanční operace, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené o částku 8 152 700 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespeciﬁkovaná rezerva, o částku 8 152 700 Kč určenou na úhradu odvodu peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 20. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0463/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1523 – ostatní plocha, dálnice o výměře 519 m 2 v k. ú. Kozlov
u Jihlavy a obci Kozlov, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky – příslušnosti k hospodaření s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic
ČR, schvaluje Dodatek č. 525 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2010-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0464/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 300/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m 2 v k. ú. Žatec
na Moravě a obci Žatec, vzniklý dle geometrického plánu č. 78-5189/2008, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Žatec, schvaluje Dodatek č. 526 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2010-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0465/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1335/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m 2 od-
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dělený dle GP č. 389-95/2010 z pozemku ve zjednodušené evidenci – původ evidence nemovitostí par. č. 1335 v k. ú. a obci Radešínská Svratka z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví obce Radešínská Svratka, schvaluje Dodatek č. 527 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-06-2010-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0466/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek
par. č. 2588/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 772 m 2 v k. ú. a obci Martínkov z vlastnictví ﬁrmy MT reality, s. r. o., IČ 26263572, sídlo Bráfova 471/58,
674 01 Třebíč, do vlastnictví kraje Vysočina za celkovou kupní cenu stanovenou
dohodou ve výši 110 880 Kč, schvaluje dodatek č. 528 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062010-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0467/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 598/7 – trvalý travní porost o výměře 1 320 m 2, oddělený GP 2343/ 2010 z pozemku ZE-původ PK par. č. 560 v k. ú. a obci Pikárec z vlastnictví
obce Pikárec do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 529 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby sinic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2010-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0468/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemek
par. č. 902/15 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 78 m 2 oddělený GP č. 8078002/2010 z pozemku par. č. 902/1 v k. ú. a obci Hrotovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice, schvaluje dodatek č. 530 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby sinic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2010-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0469/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem díl
b oddělený z pozemku par. č. 2307/1 o výměře 47 m 2, který byl sloučen do pozemku 1241/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 191 m 2, dle GP č. 204478/2010 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví obce Uhřínov, schvaluje Dodatek č. 531 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2010-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0470/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek
par. č. 2370 o výměře 19 m 2, oddělený geometrickým plánem č. 483-191/2010
z pozemku par. č. st. 38/1 v k. ú. a obci Košetice z vlastnictví Josefa Duffka, Na
Moráni 1687/19, Praha 2 - Nové Město, do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 480 Kč, schvaluje dodatek č. 532 zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2010-22,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0471/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 533
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2010-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0472/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
pozemek par. č. 362 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m 2, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Pavla Kunáška, Červené Janovice 194, 285 42 Červené Janovice, za kupní cenu 1 742 Kč s tím, že jmenovaný uhradí správní poplatek
za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši
500 Kč, schvaluje dodatek č. 534 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2010-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0473/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
■ část pozemku par. č. 1651/1 v k. ú. a obci Chotěboř dle GP č. 2935-457/2010
nově označenou jako pozemek par. č. 1651/7 – ostatní plocha, ostatní komunika-
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ce o výměře 11 m 2 v k. ú. a obci Chotěboř, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř ■ část pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) par. č. 1166 (povodní k. ú. Počátky u Chotěboře) a par.
č. 4583/1 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, dle GP č. 172-105/2009 nově označených jako díl „b“ o výměře 83 m 2 a díl „c“ o výměře 71 m 2 v k. ú. Příjemky, a obci
Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř ■ schvaluje
■ dodatek č. 11 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Chotěboř dle
materiálu ZK-06-2010-25, př. 1 ■ dodatek č. 535 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-201025, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0474/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 2423 – ostatní plocha, silnice o výměře 6 474 m 2 v k. ú. a obci Vysoké Popovice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,
schvaluje dodatek č. 536 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2010-26 př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0475/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
nemovitý majetek dle materiálu ZK-06-2010-27, př. 1, z vlastnictví kraje Vysočina
do vlastnictví Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně, IČ 00406473.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0476/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt
pozemky dle materiálu ZK-06-2010-28, 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. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0477/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem nemovitý majetek v rozsahu materiálu ZK-06-2010-30, př. 3.
odpovědnost: OM, OŠMS, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0478/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje že pozemek par.
č. 3026/4 ostatní plocha o výměře 76 m 2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem,
požadovaný k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
kraje Vysočina, je pro činnost školy Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, Bystřice nad
Pernštejnem, IČ 48895504, zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytný a že převod nemovitosti pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0479/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0292/04/2010/ZK tak, že text ■ 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 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
■ se nahrazuje textem ■ Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem vodovodní
řad v celkové délce cca 391,26 m v členění potrubí PE 125 – délka 115,70 m, potrubí PE-110 – délka 198,13 m a potrubí PE-90 – délka 74,18 m včetně pěti zemních
hydrantů a kanalizační řad v celkové délce 998 m v členění stoka A – délka 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.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. ledna 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0480/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi krajem Vysočina na straně budoucího prodávajícího a JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, na straně budoucího kupujícího smlouvu
o budoucí kupní smlouvě a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
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zařízení, na jejímž základě bude uzavřena kupní smlouva na prodej nově vybudovaného středotlakového plynovodu v délce cca 74 m a plynovodní přípojky v délce
cca 3 m a v k. ú. a obci Jihlava za dohodnutou kupní cenu 183 000 Kč v rámci akce
Centrum popularizace vědy Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0481/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Telč smlouvu o budoucí smlouvě o vzájemném darování nemovitostí, v jejímž rámci daruje město Telč kraji Vysočina budovu bez č.
e./č. e. stojící na pozemku st. par. č. 1994, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pozemek st. par. č. 1994, pozemek st. par. č. 2289/2 a st. par. č. 2289/3 a kraj Vysočina daruje městu Telč část pozemku par. č. 610/7, část pozemku par. č. 609/11
a pozemek ZE-původ PK par. č. 609/2, vše v k. ú. a obci Telč, dle materiálu ZK06-2010-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0482/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
krajem Vysočina a městem Nové Město na Moravě smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj Vysočina zaváže převést darem části pozemků par.
č. 1058 a par. č. 136/4 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě zastavěných stavbou
Chodník – ulice Křičkova v Nové Městě na Moravě do vlastnictví města Nové
Město na Moravě a město Nové Město na Moravě se zaváže uvedené pozemky do
svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0483/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městysem Dolní Cerekev,
podle které po vydání správního rozhodnutí ■ o vyřazení silnice III/0393 ze silniční sítě kraj Vysočina převede darem a městys Dolní Cerekev převezme do svého vlastnictví pozemek par. č. 3747 – ostatní plocha, silnice o výměře 35 325 m 2
a komunikaci na tomto pozemku postavenou včetně součástí a příslušenství
■ o zařazení místní komunikace do silniční sítě městys Dolní Cerekev bezúplatně
převede a kraj Vysočina nabude darem pozemky par. č. 2800/14 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 793 m 2, par. č. 2800/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m 2, par. č. 2800/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m 2, par. č. 3724/1 – orná půda o výměře 921 m 2, par. č. 3724/2
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m 2 v k. ú. a obci Dolní Cerekev,
pozemek par. č. 710/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 587 m 2,
oddělený geometrickým plánem č. 205-78/2010 z pozemku par. č. 710/1 o výměře
9 989 m 2 a par. č. 710/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 408 m 2 v k. ú. Spělov a obci Dolní Cerekev, a komunikace na těchto pozemcích postavené včetně
součástí a příslušenství z vlastnictví městyse Dolní Cerekev do vlastnictví kraje
Vysočina ■ uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina
a městysem Batelov, podle které po vydání správního rozhodnutí o zařazení místní komunikace do silniční sítě městys Batelov bezúplatně převede a kraj Vysočina nabude darem pozemek par. č. 2216/3 – trvalý travní porost o výměře 755 m 2
v k. ú. a obci Batelov a komunikaci na tomto pozemku postavenou včetně součástí
a příslušenství z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0484/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2010-37, př. 1, od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků
zastavěných silnicí II. třídy s tím že pozemky v k. ú. a obci Horní Paseka budou
vykupovány za 50 Kč/m2 ■ nabýt darem z vlastnictví obce Leština u Světlé a bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky – Pozemkového fondu ČR pozemky v rozsahu materiálu ZK-06-2010-37, př. 2, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0485/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ změnit usnesení 0103/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 tak, že v materiálu ZK-02-2010-34, př. 1, se
řádky 17 a 18 nahrazují materiálem ZK-06-2010-38, př. 1 ■ rozhodnout nabýt darem vlastnictví k ideálním 2/44 celku pozemků vedených v katastru nemovitostí
jako par. č. 512/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 134 m 2, par. č. 512/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 10 m 2 a par. č. 458/56 – ostatní plocha, silnice o výměře 20 m 2, všechny v k. ú. a obci Oslavička z vlastnictví Mgr. Radvana Klimeše,
bytem Wolkerova 1097/22, Třešť, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0486/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 2132/8 – ostatní plocha, silnice
o výměře 61 m 2, par. č. 2194/25 – vodní plocha o výměře 27 m 2 a par. č. 2132/9
– ostatní plocha, silnice o výměře 69 m 2, všechny v k. ú. Bohdalov, z vlastnictví
městyse Bohdalov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0487/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt koupí pozemky pro akci II/345, II/340, III/3455 Vilémov od vlastníků vedených v katastru
nemovitostí v době uzavření kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-06-2010-40, př. 1 ■ nabýt darem pozemky pro
akci II/345, II/340, III/3455 Vilémov v rozsahu dle materiálu ZK-06-2010-40, př.
2, z vlastnictví Městyse Vilémov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0488/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době
uzavření převodních smluv dle materiálu ZK-06-2010-41, př. 1, do vlastnictví Vysočiny ■ převést pozemky z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví nabyvatelů v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-06-2010-41, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0489/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt podíly 2/14 na pozemku par. č. 89/36 o výměře 291 m 2 nejvýše za cenu
6 236 Kč (150 Kč/m 2), 3/4 na pozemku par. č. 89/37 o výměře 47 m 2 nejvýše za
cenu 5 288 Kč (150 Kč/m 2), 1/13 na pozemku par. č. 89/39 o výměře 18 m 2 nejvýše za cenu 208 Kč (150 Kč/m 2) a 3/4 na pozemku par. č. 89/45 o výměře 35 m 2,
nově zaměřeného GP č. 103-12/2010, nejvýše za cenu 3 938 Kč (150 Kč/m 2) v k. ú.
Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy příklepem v dražbě do
vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0490/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0297/04/2010/ZK tak, že text ■ Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1485/3 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 652 m2, oddělený GP č. 1709121/2010 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 ■ se nahrazuje textem ■ Zastupitelstvo kraje rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1485/3 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 652 m2 v k. ú.
a obci Polná z vlastnictví města Polná, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0491/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá změnu účelu použití dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0142/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 obci Radostín
z původního účelu použití Úpravy vedoucí k odstranění dusičnanů – zlepšení kvality vody na nový účel použití Péče o stromy – stromořadí v intravilánu obce.
odpovědnost: ORR, termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0492/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam projektů doporučených k ﬁnancování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-06-2010-44, př. 3
■ Seznam projektů, které nejsou doporučeny k ﬁnancování dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-06-2010-44, př. 3, rozhoduje ■ poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených k ﬁnancování dle Tabulky č. 1 materiálu
ZK-06-2010-44, př. 3, maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce
č. 1 materiálu ZK-06-2010-44, př. 3 ■ uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli grantových projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-062010-44, př. 3, dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-06-2010-44, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0493/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
pro Třebíč Nuclears baseball & softball klub, Hartmannova 1129/92, 674 01 Třebíč, IČ 26596792, ve výši 13 170 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství
dle materiálu ZK-06-2010-45, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0494/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
ve výši 25 000 Kč Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01
Jihlava, IČ 63438216, na podporu pořádání sportovního mistrovství dle materiálu
ZK-06-2010-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0495/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků dětí-cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání,
zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků dle materiálu ZK-06-2010-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0496/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout půjčku Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČ 70836329, ve výši 300 000 Kč
na zajištění průběžného ﬁnancování projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0002 Projektová
metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř dle materiálu ZK-06-2010-49,
př. 2, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
spočívající ve zvýšení § 3114 – Speciální školy o částku 300 000 Kč při současném
snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
15. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0497/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
označených v materiálu ZK-06-2010-50, př. 1, kódy 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 6A,
6B, 6C, 7A, 7B, 13A, B, C, 13D, 14A, 14B, 15A, 16A, 16B, C.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 11. 2010 odeslat příslušnému správnímu
orgánu
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0498/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 5
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Moravské Budějovice,
Dobrovského 11, dle materiálu ZK-06-2010-51, př. 1 ■ Dodatek č. 4 Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60, dle materiálu ZK-06-2010-51, př. 2 ■ Dodatek č. 5 Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř dle materiálu ZK-06-2010-51, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0499/06/2010/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-06-2010-47, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-06-2010-47, př. 2 ■ rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Speciﬁka právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle
materiálu ZK-06-2010-47, př. 3, a právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-06-2010-47, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0500/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navýšení převodu ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na
zvláštní účet projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku o 3 000 000 Kč na maximální výši
4 070 000 Kč s tím, že ﬁnanční prostředky budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0501/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, položky Lesní hospodářství,
o částku 2 428 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespeciﬁkovaná rezer-
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va, o částku 2 428 000 Kč, si vyhrazuje rozhodnout poskytnout navržené dotace
žadatelům 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, u kterých je výše částky do 200 000 Kč, 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, žadatelům uvedeným v materiálu ZK06-2010-53, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0502/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max.
200 000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0503/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max.
200 000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0504/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o pracích na přípravě projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace parků
v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí, schvaluje navýšení převodu ﬁnančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 621 000 Kč na maximální
výši 1 221 000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II. s tím, že tyto ﬁnanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor sociálních věcí, termín:
30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0505/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 1 600 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČ 28771028, na zajištění provozu
Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2011 dle materiálu ZK-06-2010-57 př. 3,
odpovědnost: OŽP, termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0506/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu
o partnerství na projekt 2. etapa rekonstrukce Stanice ochrany fauny v Pavlově
se společností Stanice Pavlov, o. p. s., IČ 28771028, dle materiálu ZK-06-201057, př. 4.
odpovědnost: OŽP, termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 2, zdrželo se 10.
Usnesení 0507/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek
v kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2010-58, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín:
trvale
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0508/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatky zřizovacích listin Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Muzea
Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-06-2010-59, př. 1,
a ZK-06-2010-59, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín:
1. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0509/06/2010/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci
z kapitoly Kultura Městysi Kamenice, Kamenice u Jihlavy č. p. 481, IČ 00286079,
ve výši 50 000 Kč na částečné pokrytí nákladů souvisejících s obnovou střechy
kapličky v k. ú. Řehořov.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

