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Nový grantový program Fondu Vysočiny

Do březnového zastupitelstva
kraje je připraven k vyhlášení
nový grantový program s názvem Environmentální osvěta – přírodní zahrady 2011 na
podporu rozvoje systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Cílem programu
je zavedení principů přírodních
zahrad a přírodě blízké péče
o zahrady a parky, které povedou k posílení biodiverzity
v intravilánech měst, městysů
a obcí.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování realizace přírodních
zahrad (materiál a služby, na-

příklad pořízení rostlinného
materiálu, osiva, provedení terénních úprav, zahradnické
práce aj.); konzultační a poradenské služby (např. zpracování projektové dokumentace
přírodní zahrady); propagace
a publicita realizovaného projektu přírodní zahrady a certifikace zahrady (zhodnocení
zahrady pro přiznání statutu
přírodní zahrady).
Projekt je možné realizovat
na druhu pozemku „zahrada“,
„ostatní“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“ (druh pozemku
dle výpisu z KN), který je ve
vlastnictví žadatele, nebo žadatel musí doložit souhlas k užití
pozemku pro realizaci projektu
od vlastníka pozemku. Žádná
část projektu realizace přírodní zahrady nesmí být v rozsahu
a charakteru vyžadujících sta-

vební povolení (rozhodnutí či
jiné opatření podle stavebního
zákona).
Výše poskytnutých finančních
prostředků bude v rozmezí
40 000 – 80 000 Kč. Příjemci
podpory jsou města, městyse,
obce a jimi zřizované organizace i jiné právnické osoby vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení. Minimální
finanční spoluúčast žadatele je
20 % celkových nákladů.
Více informací o přírodních zahradách naleznete na webových
stránkách www.prirodnizahrada.eu.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

přílohou Oznámení o konání veřejné sbírky obcí, které se
předkládá krajskému úřadu,
a to ve lhůtě minimálně 30 dnů
před konáním veřejné sbírky.
Krajský úřad provede osvědčení veřejné sbírky.
Pro mimořádné situace (tedy
jsou-li uvedeny v oznámení důvody hodné zřetele) – například
živelní pohromy, ekologické
nebo průmyslové havárie, záchrana zdraví či života – je
v zákoně upraven zvláštní postup, který umožňuje zkrátit
standardní lhůtu 30 dnů pro vydání osvědčení. V těchto případech je umožněno, aby krajský
úřad vydal v odůvodněných
případech rozhodnutí, v němž
stanoví kratší lhůtu pro zahájení sbírky. Minimální lhůtou
jsou tři dny.
Pokud není veřejná sbírka oznámena a příslušný krajský úřad

(výběr)

Hlasování v anketě Zlatá
jeřabina 2010
str. 2
Koordinační porady k základní dopravní obslužnosti
str. 2
Změna pravidel poskytování dotací administrovaných
oddělením mládeže a sportu		
str. 3
Integrovaný záchraný systém
– spolehlivý partner starostů		
str. 4
Kraj má připravené další čtyři
dopravní akce k financování
z evropských fondů
str. 5
Další pokles počtu bytů,
jejichž stavba byla nově zahájena
str. 5
Vyměřování místních poplatků podle zákona o místních
poplatcích a daňového řádu od
1. 1. 2011
str. 11
Odstartovalo další kolo soutěže Vesnice roku
str. 11
Začalo veřejné hlasování
v krajské anketě Skutek roku		
str. 12

Veřejné sbírky
Veřejná sbírka je shromažďování dobrovolných peněžitých
příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvovatelů pro
předem stanovený veřejně prospěšný účel.
Veřejnou sbírku mohou konat
pouze právnické osoby.
Konání každé veřejné sbírky
podléhá zákonu č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách. Současná
právní úprava veřejných sbírek
vychází z principu oznamovacího.
To znamená, že subjekt, který
chce konat veřejnou sbírku, musí
tuto skutečnost předem oznámit
písemně krajskému úřadu.
Obec, která se rozhodne konat
veřejnou sbírku, musí nejprve svůj záměr projednat na své
radě, a pokud radu obec nemá,
tak na svém zastupitelstvu.
Usnesení z rady (ze zastupitelstva) je nedílnou a také jedinou

OBSAH

neosvědčí přijetí tohoto oznámení či nerozhodne o konání
sbírky, nesmí se sbírka provádět, uvádět v obecnou známost
ani propagovat.
Veřejnou sbírku lze zahájit nejpozději 120 dnů ode dne oznámení krajskému úřadu a lze ji
konat maximálně tři roky. Pro
každou veřejnou sbírku je dána
povinnost zřídit zvláštní bankovní účet, na který se převede
hrubý výtěžek veřejné sbírky.
Do tří měsíců po ukončení sbírky či po uplynutí každého jednotlivého roku (v případě sbírek
delších než jeden rok) je povinnost podat na krajský úřad vyúčtování sbírky.
 Marie Vostálová, odbor ekonomický
telefon: 564 602 231, e-mail:
vostalova.m@kr-vysocina.cz
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Hlasování v anketě Zlatá jeřabina 2010

Kraj Vysočina vyhlásil již
7. ročník veřejné ankety Zlatá
jeřabina – Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010.
Hlasování o Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku probíhá od 1. března do 8. dubna
2011. Anketa je tradičně rozdělena do dvou kategorií: Kulturní

aktivita a Péče o kulturní dědictví. Jejím cílem je poukázat
na pestrost kulturních aktivit,
které se v průběhu roku 2010
uskutečnily na území našeho
kraje. Opomenuty nezůstávají ani obnovy kulturních památek, na něž vynakládají jejich
vlastníci velké úsilí. První tři
vítězné kulturní počiny v obou
kategoriích s nejvyšším počtem
hlasů získají spolu s Cenou kraje Vysočina i finanční odměnu.

Popis jednotlivých počinů včetně fotografií vystihující atmosféru při akcích a zachycující
současný stav památky je k dispozici na webových stránkách
kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz > Kultura a památky.
Tam také máte možnost hlasování přes elektronický formulář
nebo můžete využít hlasování
prostřednictvím originálních
hlasovacích lístků z novin Kraj
Vysočina. Slavnostní galave-

čer, v jehož rámci budou oceněny první tři vítězné počiny
v každé kategorii, se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2011
v Horáckém divadle Jihlava.
 Iva Doležalová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 260, e-mail:
dolezalova.i@kr-vysocina.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo další finanční
prostředky na vzdělávací aktivity v kraji Vysočina

Kraj Vysočina zvládl úspěšně start druhé etapy globálních
grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Návrhy globálních
grantů do oblastí podpory 1. 1,

1.2 a 1.3 byly dne 1. 2. 2011
schváleny ministrem školství,
a kraj tak získá další finanční
prostředky na grantové projekty týkající se zvyšování kvality
v počátečním vzdělávání, podporu rovných příležitostí dětí a
žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
V součtu jde o částku 210 mil.

korun. Za celé programové období 2007–2013 bude z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost na grantové projekty škol a školských
zařízení, právnických osob působících v oblasti vzdělávání,
nestátních neziskových organizací, měst a dalších oprávněných subjektů poskytnuta
částka ve výši 753 mil. korun.
Vyhlášení dalších výzev v prio-

ritní ose Počáteční vzdělávání,
která je zacílena na zvyšování
kvality předškolního, základního a středoškolského vzdělávání, je plánováno na přelom
března/dubna 2011. Informace
k vyhlášeným výzvám budou
uveřejněny na www.vysocina-finance.cz > Finanční zdroje z EU > OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost > Aktivní výzvy.

Koordinační porady k základní dopravní obslužnosti
Pracovníci oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu kraje Vysočina začali koncem minulého
roku prověřovat málo využívané spoje veřejné linkové osobní dopravy. Jako kritérium
obsazenosti autobusu byla zvolena dosahovaná úroveň průměrných tržeb na jednotlivých
spojích zařazených do základní dopravní obslužnosti (dále
jen „ZDO“) za období leden
až říjen 2010. Celkem bylo
prověřeno téměř 1 000 spojů
(v ZDO je zařazeno 4 168 spojů na 360 linkách), které měly
za sledované období tržby nižší
než 3 Kč/ km. Tento objem spojů představuje 56 mil. Kč prokazatelných ztrát zaplacených
krajem dopravcům, a tedy 20 %

celkových finančních prostředků určených v rozpočtu na rok
2011 na úhradu prokazatelných
ztrát dopravcům ve veřejné linkové osobní dopravě. Těchto
1 000 spojů bylo podrobně prověřeno a byly vyřazeny spoje párové (vratné) ke spojům,
které vykazují vyšší tržby než
je stanovená hranice, dále spoje zajišťující dopravu žáků do
škol, zaměstnanců do zaměstnání apod. Po této prověrce,
která byla provedena ve spolupráci s dopravci, zbylo 260 spojů, jež vykazovaly minimální
počty cestujících, na projednání
s dotčenými obcemi. Z tohoto
důvodu jsme uspořádali v únoru devět pracovních jednání se
zástupci dotčených obcí, na kterých jsme informovali o výsledcích prověrky nevyužívaných

spojů a záměru kraje Vysočina
od 12. června 2011 (řádný termín na změny jízdních řádů)
dále tyto spoje nefinancovat.
Všem přítomným byla poskytnuta možnost podat k tomuto
záměru kraje odůvodněné námitky. Takto bylo ještě řešeno
28 spojů. V několika případech
došlo k dohodě o sdruženém
financování, kdy kraj uhradí 50 % a dotčené obce rovněž
50 % prokazatelné ztráty. Ve
zbývajících případech k dohodě
o financování nedošlo. Děkujeme všem starostům a zástupcům obcí, kteří se pracovních
jednání zúčastnili, za odpovědný přístup a vstřícnost.
Dále jsme ve druhé polovině
března uspořádali pět koordinačních porad k veřejné drážní (železniční) osobní dopravě.

Účelem těchto pracovních setkání se zástupci obcí, jež mají
spádovost na železniční dopravu, je předat informace o přepravních potřebách obyvatel
k tvorbě železničního jízdního řádu na období 2011/2012.
Těchto jednání se pravidelně
zúčastňují i zástupci drážních
dopravců České dráhy, a. s.,
a Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., a rovněž zástupci zpracovatele železničního jízdního
řádu Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Zvláště děkujeme starostům,
kteří poskytli své prostory
a umožnili uspořádat jednání
ve svém městě a obci.
 Zdeněk Navrkal, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 287, e-mail:
navrkal.z@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Daňový řád
V částce 11/2011 Sbírky zákonů vydané dne 18. 2. 2011 byl pod
č. 30 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, a další související zákony.
Cílem technické novely daňového řádu je napravení nedostatku
zákona z důvodu zamezení vzniku mezer v aplikační praxi.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2011.
Občanský zákoník
V částce 11/2011 Sbírky zákonů vydané dne 18. 2. 2011 byl pod č. 28
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Novela zákona harmonizuje ustanovení občanského zákoníku
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady o ochraně
spotřebitele, a to ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení, o dlouhodobých rekreačních
produktech, o dalším prodeji a o výměně.
Zákon nabývá účinnosti dnem 23. 2. 2011.
Odpady
V částce 11/2011 Sbírky zákonů vydané dne 18. 2. 2011 byl pod
č. 31 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona napravuje nedostatky poslední novely zákona
účinné od 1. 7. 2010, v níž došlo k několika nepřesnostem ve zně-

ní § 37a, které by mohly mít podstatný vliv na situaci výrobců vozidel, výrobců součástí vozidel a dovozců automobilů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Obecné požadavky na využívání území
V částce 7/2011 Sbírky zákonů vydané dne 11. 2. 2011 byla
pod č. 20 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů.
Novela vyhlášky odstraňuje aplikační problémy v souvislosti
s umisťováním staveb studní individuálního zásobování vodou.
Na základě výjimky udělené příslušným stavebním úřadem bude
možné odchýlit se v odůvodněných případech od stanovených odstupů studní od možných zdrojů znečištění.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2011.
Plány povodí
V částce 9/2011 Sbírky zákonů vydané dne 17. 2. 2011 byla pod
č. 24 publikována vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. 3. 2011.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Odbor školství, mládeže a sportu
Změna pravidel poskytování dotací administrovaných
oddělením mládeže a sportu
Jedná se o tato pravidla:
- Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách,
nově č. 03/2011
- Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast
na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách,
nově č. 04/2011
- Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání
krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti
a mládež, nově č. 05/2011
- Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů, nově č. 06/2011
Rada kraje Vysočina schválila dne 8. 2. 2011 jejich aktualizaci spočívající v úpravě přidělování finančních prostředků příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina. Součástí aktualizovaných
pravidel je také vzor nové smlouvy na poskytnutí dotace, která prošla oproti předešlé výraznými změnami. Všem žadatelům a následně
podpořeným doporučujeme, aby se se smlouvou podrobně seznámili.
Plné znění nových pravidel naleznete na www.kr-vysocina.cz
> Mládež.
Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže
Rada kraje Vysočina schválila dne 8. 2. 2011 změny v Pravidlech

Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská
centra talentované mládeže. Mezi nejzásadnější změny patří odstranění povinnosti předkládat každoročně souhlasná stanoviska
jednotlivých klubů a oddílů, přehodnocení povinnosti postupovat
v režimu podpor malého rozsahu (de minimis) a snížení příspěvku kraje z 50 % na 40 % celkových nákladů. Dále byl upřesněn
způsob vyúčtovávání jednotlivých dotací. Nová pravidla mají číslo 01/2011. Plné znění pravidel naleznete na www.kr-vysocina.cz
> Mládež > Sport.
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na celoroční sportovní aktivity pro handicapované sportovce
Neziskové organizace pracující s handicapovanými sportovci mají
až do 31. března 2011 možnost zasílat své žádosti o dotaci na příspěvek na dopravu a pronájem sportovišť v rámci své celoroční
činnosti. Výše dotace může činit minimálně 10 000 Kč a maximálně 15 000 Kč, přičemž částka nesmí překročit 50 % celkových
nákladů na projekt.
Plné znění pravidel, žádost a další informace naleznete na www.
kr-vysocina.cz > Mládež > Sport.
 Petr Panovec, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 938, e-mail: panovec.p@kr-vysocina.cz
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Integrovaný záchranný systém – spolehlivý partner starostů
Integrovaný záchranný systém
(dále jen „IZS“), jak jej známe
v dnešní podobě, není již pro
většinu obyvatel ničím neznámým. Jeho budování se datuje
od roku 1993, kdy bylo usnesením vlády č. 246/1993 schváleno jeho 13 zásad. Základním
právním předpisem pro IZS je
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
(dále jen „zákon o IZS“).
IZS je určen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech
včetně havárií a živelních pohrom. IZS není institucí, ale je to
systém s nástroji spolupráce a je
součástí rozsáhlého systému pro
zajištění vnitřní bezpečnosti státu. IZS organizuje na úrovni kraje hejtman kraje.
Na počátku devadesátých let dochází k rozvoji průmyslu, nových výrobních technologií,
kamionové dopravy, ale je to
i období vzniku přírodních katastrof a jiných mimořádných událostí. IZS proto vznikl z potřeby
každodenní činnosti záchranářů, a to zejména při složitých
haváriích, nehodách a živelních
pohromách, kdy je potřeba organizovat společnou činnost
všech, kdo mohou svými silami a prostředky, kompetencemi,
know-how nebo jinými možnostmi přispět k provedení záchrany osob, zvířat, majetku či
životního prostředí a k likvidaci škodlivých následků takových
událostí. Je to systém koordinace a spolupráce složek, orgánů
státní správy a územní samosprávy, fyzických a právnických
osob při společném provádění záchranných a likvidačních
prací tak, aby, stručně řečeno,
„nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může, a vzájemně si nikdo
z nich nepřekážel“. To je zejména v hektické atmosféře při řešení mimořádných událostí velice

nesnadný úkol, který musí mít
svá pravidla a předem určené,
prověřené a nacvičené postupy.
Základními složkami IZS
jsou podle § 4, odst. 1, zákona o IZS, Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární
ochrany, zařazené do plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, dále
zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Ty jsou totiž schopny rychle a nepřetržitě
zasahovat a mají v určité formě
zajištěnu plošnou působnost na
území celého státu.
Systém pak řeší i plánovitou pomoc takzvaných ostatních složek
IZS. Jedná se například o komunální havarijní služby, městské
policie, nemocnice, Armádu ČR
a občanská sdružení. Celý systém je sestaven do poplachového
plánu IZS kraje, ve kterém jsou
registrovány síly a prostředky
složek IZS i způsob jejich vyrozumění pro případ povolání a nasazení při mimořádné události.
Tento plán je uložen na Operačním a informačním středisku
HZS kraje (dále jen „KOPIS“)
v Jihlavě. KOPIS zabezpečuje,
jak je zřejmé již z jeho názvu,
zejména příjem, vyhodnocování
a sdílení informací o mimořádné situaci, nasazení sil a prostředků a jejich koordinaci na
operační úrovni. Při mimořádné události, kdy starostovi nestačí vlastní síly a prostředky
obce k provedení záchranných
a likvidačních prací, může tyto
vyžadovat právě prostřednictvím KOPIS.
Řízení záchranných a likvidačních prací se odehrává na třech
úrovních:
1. Taktická – na místě zásahu,
kde se mimořádná událost projevuje svými účinky nebo kde
se účinky předpokládají. Zde
za koordinovaný postup složek
odpovídá velitel zásahu. Je to
zpravidla hasič, ale může to být

i zástupce jiné základní složky
dle charakteru situace.
2. Operační – tzn. úroveň operačních středisek základních
složek IZS. Operační střediska
zajišťují obsluhu linek tísňového volání:
- 150 Hasičský záchranný sbor
- 155 Zdravotnická záchranná
služba
- 158 Policie České republiky
a jsou pro každého občana místem, kde je možno přivolat
pomoc. KOPIS má mezi operačními středisky IZS koordinační
roli. Sem je také svedena linka
tísňového volání 112, určená pro
ohlášení jakékoliv tísně občany
především z cizích zemí.
3. Strategická – představuje přímé zapojení starosty obecního
úřadu s rozšířenou působností,
hejtmana kraje nebo Ministerstva vnitra ČR do koordinace záchranných a likvidačních prací.
Starosta obce s rozšířenou působností i starosta obce mají nezastupitelné povinnosti i práva
plynoucí se zákona o IZS při
přípravě na mimořádné události a provádění záchranných i
likvidačních prací. Rozhodující část úkolů kraje, obcí a obcí
s rozšířenou působností na úseku IZS plní Hasičský záchranný
sbor kraje. Poskytuje tak krajům, obcím a obcím s rozšířenou působností servis, aniž by
byla dotčena zákonná pravomoc
a odpovědnost těchto subjektů.
Starosta obce s rozšířenou působností jmenuje členy bezpečnostní rady obce s rozšířenou
působností. V této radě je i příslušník hasičského záchranného
sboru. Je totiž důležité, že řadu
úkolů, které ukládá zákon o IZS
krajům a obcím s rozšířenou působností, plní HZS kraje svými
příslušnými organizačními články, a to jak při přípravě na řešení mimořádných situací, tak i při
provádění záchranných a likvidačních prací.

Územní odbory HZS kraje,
které sídlí v bývalých okresních městech, řídí činnost stanic HZS kraje a jsou podřízeny
krajskému ředitelství HZS kraje. Územní odbor HZS kraje
plní úkoly obcí s rozšířenou působností, které mu ukládá zákon
o IZS v příslušném územním
obvodu (okres) přímo nebo prostřednictvím jemu podřízených
stanic HZS kraje. Velitel stanice
má rovněž za úkol připravovat
a koordinovat záchranné a likvidační práce ve správním území obce s rozšířenou působností
a spolupracovat se všemi starosty v uvedeném správním území,
ať již z hlediska přípravy IZS
nebo z hlediska práce s jednotkami sboru dobrovolných hasičů
obcí (odborná příprava atd.).
Integrovaný záchranný systém
je spolehlivým partnerem starostů obcí a samotných občanů
při řešení mimořádných událostí v kteroukoliv denní i noční dobu. Jeho akceschopnost je
pravidelně prověřována plánovanými součinnostními cvičeními
a praxí běžného života. Činností
IZS je naplňováno ústavní právo
občana na pomoc při ohrožení
zdraví nebo života. K zajištění
informovanosti o organizaci IZS
a zajištění bezpečnosti v kraji
vydal kraj Vysočina informační brožuru s názvem Vysočina
– bezpečný region. Je zveřejněna na webových stránkách kraje na adrese www.kr-vysocina.
cz > Bezpečnost a mimořádné
situace.
O řízení IZS na strategické úrovni s využitím krizových štábů hejtmanem kraje a starostou
obce s rozšířenou působností pojednáme v dalším vydání Zpravodaje.
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz
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Kraj má připravené další čtyři dopravní akce k financování z evropských fondů
Kraj Vysočina připravuje další čtyři velké dopravní projekty, o jejichž podporu z ROP Jihovýchod chce letos požádat. Na stavby v celkové hodnotě 573 miliony korun by Evropské unie měla přispět částku zhruba 487 milionů korun, což představuje 85 % způsobilých
výdajů. Po rozhodnutí vlády zrušit státní dotace pro projekty předkládané kraji je váha zbylých výdajů na krajském rozpočtu.

Projekty připravované k předložení do ROP Jihovýchod:

II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice
- přeložka stávající komunikace o délce 1,6 km v úseku Horní Chlístov – Okrouhlice za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu
II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba
- rekonstrukce vybraných úseků mezi Jihlavou a Pelhřimovem o délce 10,6 km včetně řešení tvaru nebezpečné křižovatky II/602 a II/406
(u Dvorců)
II/353 D1 – Rytířsko–Jamné, 2. stavba
- obchvat Jamného o délce cca 1,8 km na trase mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou
II/128 Salačova Lhota – obchvat
- západní varianta obchvatu o délce cca 2,8 km

Zahájené modernizace s podporou ROP Jihovýchod
s předpokladem dokončení v letošním roce
II/347 Světlá n. S. – D1, 1. stavba: cena díla 184 mil. Kč/dotace
167 mil. Kč
- rekonstrukce komunikace o délce 5 km

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba: cena díla 200 mil. Kč/dotace
160 mil. Kč
- rekonstrukce vybraných úseky mezi Jihlavou a Pelhřimovem o délce
7,9 km + rekonstrukce mostu
II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje: cena díla 144 mil. Kč/
dotace 122 mil. Kč
- rekonstrukce komunikace o délce 10,9 km
Rok

Investice do modernizace silniční infrastruktury (v tis. Kč)

2007

1 155 531

2008

997 339

2009

2 167 775

2010

1 093 855

Tab.: Investice kraje Vysočina vč. získaných dotací do silniční infrastruktury kraje Vysočina ve vybraných letech
 Radek Handa, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon 564 602 189, e-mail: handa.r@kr-vysocina.cz

Další pokles počtu bytů, jejichž stavba byla nově zahájena
Probíhající ekonomická krize se
v České republice projevila mimo
jiné také v poklesu stavební činnosti. ČSÚ pravidelně vydává informace o počtu dokončených
bytů a těch, jejichž stavba byla
nově zahájena. Zatímco počet dokončených bytů se za poslední tři
roky snížil pouze nepatrně, množství zahájených staveb bytů se
snížilo zhruba o třetinu. Tato skutečnost naznačuje možný pokles
ve stavebnictví i tomto roce.
V pěti krajích počet dokončených
bytů meziročně stoupl, jedná se
však zřejmě pouze o dočasnou situaci. Největší nárůst byl zaznamenán na Karlovarsku (o 70 %) a
na Vysočině (o 25 %), naopak ve
Zlínském kraji se jejich počet snížil o více než čtvrtinu. Co se týká
absolutních počtů, bylo v roce
2010 jako obvykle nejvíce bytů
dokončeno v Praze (6 151 bytů) a
Středočeském kraji (7 405), nejméně pak v kraji Karlovarském
(867).
Meziroční pokles zahájených staveb bytů byl zaznamenán ve všech
krajích. Největší propad, a to téměř o polovinu, vykázala Praha;
naopak na Plzeňsku byl propad
nepatrný (pouze o 2 %).

Na Vysočině je dlouhodobě největší stavební aktivita vykazována na Jihlavsku. Stejně tomu bylo
i v roce 2010, kdy zde bylo dokon-

čeno 537 bytů a zahájeno 308. Na
opačném konci pomyslného žebříčku v kraji se pravidelně objevuje okres Třebíč. V roce 2010 zde

bylo zaevidováno pouze 247 dokončených bytů a 188 zahájených
staveb.

Dokončené byty a byty, jejichž stavba byla zahájena, podle krajů ČR v období 2008–2010
Kraj
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
ČR celkem

Dokončené byty v roce
2008
2009
2010
6 328
7 397
6 151
8 041
7 422
7 405
2 707
2 173
2 137
2 662
2 051
1 904
628
512
867
993
1 089
1 097
1 355
1 480
1 256
1 919
1 516
1 807
1 847
1 612
1 644
1 729
1 416
1 772
4 553
4 952
4 457
1 839
2 026
1 648
1 326
1 894
1 403
2 453
2 986
2 898
38 380
38 526
36 446

Zahájené stavby bytů v roce
2008
2009
6 810
5 719
9 516
7 516
2 841
1 910
2 458
2 084
769
845
1 829
1 631
1 591
1 535
2 396
1 942
1 733
2 078
1 591
1 380
4 196
4 427
2 280
1 840
1 607
1 300
3 914
3 112
43 531
37 319

2010
2 878
6 448
1 793
2 031
608
1 220
1 152
1 254
1 251
1 154
3 414
1 163
1 228
2 541
28 135

Zdroj dat: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky – časové řady, ČSÚ Praha, 2011
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz.
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Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na byty a veřejné
vodovody v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za rok 2010
Ukazatel

St. dotace

Získaná státní dotace celkem (z iniciativy KrÚ)
Vyplacená státní dotace celkem
- z toho: přes rozpočet kraje
- v tom: za I. pololetí 2010
- za II. pololetí 2010
- mimo rozpočet kraje (tzv. průtokem)

10 853 511,00
16 188 047,20
3 129 203,20
2 076 069,00
1 053 134,20
13 058 844,00

Radonový program ČR v roce 2010
Kraj

Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský
CELKEM

Byty

Vodovody

Byty

Vodovody

zah./dok.

zah./dok.

Získaná dotace

Získaná dotace

počet

počet

mil. Kč

mil. Kč

0
2/1
1/1
1/0
1/3
0/0
1/0
0/1
0/0
21/10
0/0
0/0
0/0
0/0
27/16

0/0
2/3
5/4
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4/8
0/0
0/0
0/0
0/0
11/15

V roce 2010 se tedy z vlastní iniciativy kraje podařilo ze státního rozpočtu pro řešení této problematiky získat celkem 10,9 mil.
Kč, a to na odradonování čtyř veřejných vodovodů a 21 bytů v rodinných domcích. Na úhradu realizovaných protiradonových opatření bylo poskytnuto celkem 16,2 mil. Kč, z toho částka na osm
veřejných vodovodů a deset bytů v rodinných domcích. Těmito
opatřeními, realizovanými pouze v případech bezprostředně ohrožujících zdraví osob, se tak podařilo ozdravit životní prostředí pro
dalších cca 2 400 obyvatel našeho kraje.
Každému žadateli o dotaci na protiradonová ozdravná opatření je krajem nad rámec jeho povinností věnována veškerá pomoc
od žádosti o dotaci přes dodavatelské zabezpečení až po uvolnění dotace od Ministerstva financí na účet žadatele. To se též týká
provozovatelů veřejných vodovodů: převážně obcí, u kterých ve-

0,0
0,3
0,2
0,2
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3

Celkem
mil. Kč

0,0
4,4
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,7
0,0
0,0
0,0
0,0
21,3

0,0
4,7
9,4
0,2
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
10,9
0,0
0,0
0,0
0,0
25,6

řejné vodovody obsahují takové množství radionuklidů, že je bez
ozdravných opatření nelze bez zdravotní újmy používat a obce by
samy na řešení této situace ve svém rozpočtu prostředky nenašly.
Z dosažených výsledků, nejvyšších v rámci republiky, vyplývá,
že toto velice náročné úsilí kraje vynaložené na tento účel je smysluplné a nachází pochopení i uznání občanů, a to i přesto, že se
jedná o neviditelné, ale o to zákeřnější ohrožení zdraví člověka,
které je v našem kraji tolik akutní a při kterém dle odborníků zemře zbytečně v naší republice ročně cca 900 osob, a tedy každou
desátou hodinu přibližně jeden člověk.
Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz
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Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 1/2011 konaného dne 1. 2. 2011
Usnesení 0001/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0002/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Stanislava Cejpka
a Ing. Karla Pačisku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2011.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0003/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ zprávu
o činnosti rady kraje ■ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2010, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2011-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0004/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0005/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina ve výši nejvyšší
sazby odměn dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od
1. 1. 2011.
odpovědnost: OSH, OddŘLZ, termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0006/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace o návrzích zákonů, kterými se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálů ZK-01-2011-05, př. 1, a ZK01-2011-05, př. 2.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0007/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje systémové řešení specializačního vzdělávání lékařů v oborech Všeobecné praktické lékařství
a Praktické lékařství pro děti a dorost pro rok 2011: poskytování návratných bezúročných půjček z rozpočtu kraje lékařům, kteří se připravují ke složení atestace
v oborech Všeobecné praktické lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost,
a to ve výši nákladů k absolvování povinných vzdělávacích aktivit (dle vzdělávacího programu MZ ČR o oboru Všeobecné praktické lékařství a Praktické
lékařství pro děti a dorost) k ukončení specializačního vzdělávání v oboru, s dobou splatnosti půjčky 5 let po ukončení specializačního vzdělávání. Podmínky
návratné bezúročné půjčky budou řešeny v individuálních smlouvách s žadateli
a budou v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
předloženy zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0008/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje souhlas s realizací
plánovaného projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina popsaného v materiálu ZK-01-2011-07 a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši
15 % celkových způsobilých výdajů, schvaluje ■ převod finančních prostředků
ve výši max. 34,7 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na
zvláštní účet kraje určený na financování projektu Standardy operačního řízení
ZZS kraje Vysočina s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně
podle aktuální potřeby projektu ■ závazek kraje Vysočina o zajištění 15 % spolufinancování.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické
záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0009/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 17
Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálů

ZK-01-2011-08, př. 1, ZK-01-2011-08, př. 2 ■ Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-012011-08, př. 3, ZK-01-2011-08, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové
organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, termín: do 28. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0010/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2011
dle materiálu ZK-01-2011-09, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0011/01/2011/ZK – Zastupitelstvu kraje schvaluje ■zapojení části
disponibilního zůstatku kraje Vysočina za rok 2010 v celkové výši 92 174 600 Kč
do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-01-2011-10, př. 1
■ zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Jihlava,
IČ: 00090638, o celkovou částku 663 000 Kč určenou na dovybavení call centra (603 000 Kč) a na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového
vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava (60 000 Kč) ■ zvýšení závazných ukazatelů u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČ: 00055069, Příspěvek na provoz o částku 1 538 750 Kč a Investiční dotace
o částku 3 461 250 Kč na pořízení gastrotechnologie a vybavení pro přepravu jídla ■ převod finančních prostředků ve výši 51 000 000 Kč z Fondu strategických
rezerv do rozpočtu kraje na rok 2011 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu
Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0012/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0361/05/2007/ZK ze dne 18. 9. 2007 tak, že materiál ZK-05-2007-64, př. 3,
bude zúžen o projekt II/353 D1 – Rytířsko–Jamné a zároveň rozšířen o projekty
II/353 D1 – Rytířsko–Jamné, 1. stavba, a II/353 D1 – Rytířsko–Jamné, 2. stavba,
dle materiálu ZK-01-2011-11, př. 2, ve vymezení dle materiálu ZK-01-2011-11, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 18. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0013/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městysem Havlíčkova Borová dle materiálu ZK-01-2011-12, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 1. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0014/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2011-14, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0015/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a obcí Rouchovany dle materiálu ZK-01-2011-13, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a SH, termín: 1. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0016/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
Vysočinou a městem Ždírec nad Doubravou smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-01-2011-66, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0017/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 4587/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 184
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m 2, díly „d“+ „f“ o výměře 17 m 2 a „e“ o výměře 54 m 2, oddělené z pozemku
par. č. 4587 dle geometrického plánu 1504-318/2009, vše v k. ú. a obci Třešť,
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třešt, schvaluje dodatek č. 547
zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2011-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. března 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0025/01/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst.
1, věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 1. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0018/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 855/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 379 m 2, par. č. 855/6
– ostatní plocha, silnice o výměře 268 m 2, par. č. 855/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 170 m 2, par. č. 855/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 113 m 2,
par. č. 855/10 – ostatní plocha, silnice o výměře 66 m 2, par. č. 855/11 – ostatní
plocha, silnice o výměře 83 m 2, par. č. 855/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 291 m 2, par. č. 855/13 – ostatní plocha, silnice o výměře 206 m 2, par. č. 855/14
– ostatní plocha, silnice o výměře 1 383 m 2, par. č. 855/15 – ostatní plocha, silnice
o výměře 60 m 2 a par. č. 855/16 – ostatní plocha, silnice o výměře 225 m 2 v k. ú.
a obci Olešná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešná, schvaluje dodatek č. 548 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2011-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. března 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0026/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
nemovitý majetek v rozsahu materiálu ZK-01-2011-24, př. 2, z vlastnictví města
Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 8 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace,
dle materiálu ZK-01-2011-24, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0019/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 991/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 665 m 2, oddělený GP č. 169-282/2010 z pozemku par. č. 991/1 v k. ú. a obci Znětínek z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Znětínek, schvaluje dodatek Zřizovací
listiny č. 549 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-01-2011-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0020/01/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0021/01/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo
obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0022/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
pozemek par. č. 822/1 – ost. plocha, silnice o výměře 623 m 2 v k. ú. Píšť u Humpolce, obec Píšť, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Zemědělského obchodního družstva Hořice, Hořice č. p. 66, 396 01 Humpolec, IČ: 00111228, za
dohodnutou kupní cenu ve výši 24 920 Kč, schvaluje dodatek Zřizovací listiny
č. 550 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2011-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0023/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje přijmout darem
pozemky dle materiálu ZK-01-2011-21, př. 1, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha-Nusle, do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 551 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2011-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0024/01/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst.
1, věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 1. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0027/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem
pozemek par. č. 1220/10, ostatní plocha, o výměře 25 m 2, který byl oddělen z původního pozemku par. č. 1220/1 dle GP č. 3104-29/2010, v k. ú. Město Žďár a obci
Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 6 Zřizovací listiny Střední školy technické Žďár nad
Sázavou dle materiálu ZK-01-2011-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0028/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2011-26, 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 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0029/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt úplatně
pozemky pro akci II/357 Jimramov–Strachujov v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-01-2011-27, př. 1, z vlastnictví vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina ■ nabýt darem
pozemky pro akci II/357 Jimramov–Strachujov v rozsahu dle materiálu ZK-012011-27, př. 2, z vlastnictví městyse Jimramov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0030/01/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst.
1, věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0031/01/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst.
1, věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje
nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0032/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně
pozemek par. č. 299/1 – ostatní plocha o výměře 5 m 2 v k. ú. Zborná a obci Jihlava z vlastnictví ČR – právo hospodaření s majetkem státu Povodí Vltavy, státní
podnik, Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24, do vlastnictví kraje Vysočina za cenu
dle znaleckého posudku plus náklady na jeho vypracování.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0033/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2011-32, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za
kupní ceny 40 Kč/m 2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m 2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0034/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce
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a městem Chotěboř na straně budoucího obdarovaného na převod částí pozemků
par. č. 4487/4, par. č. 4488 a části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 4663 v k. ú. a obci Chotěboř,
které budou zastavěny chodníkem při realizaci stavby II/345 Chotěboř – průtah
– úsek č. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 15. únor 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0035/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Ždírec nad
Doubravou, ve které se kraj zaváže darovat městu Ždírec nad Doubravou část
pozemku par. č. 413/7 – ost. plocha, silnice, určeného pro výstavbu chodníku
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. února 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0036/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou, ve které se kraj zaváže darovat městu Světlá nad Sázavou části pozemků
par. č. 1093/3 – ost. plocha, silnice, a par. č. 1093/8 – ost. plocha, ost. komunikace
určené pro výstavbu chodníku, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města
Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0037/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
krajem Vysočina a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem kraje
Vysočina smlouvu o budoucí kupní smlouvě, ve které se ČR – Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina zaváže převést část pozemku par. č. 3961/1 v k. ú. Jihlava
zastavěného stavbou parkoviště v rámci akce Krajský úřad kraje Vysočina – Rekonstrukce kuchyně ul. Ke Skalce, do vlastnictví kraje Vysočina za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0038/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 191/03/2009/ZK ze dne 12. 5. 2009 ve znění usnesením č. 381/05/2010/
ZK ze dne 21. 9. 2010 tak, že nově usnesení zní: Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2009-36, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví
kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření
kupní smlouvy s výjimkou: – pozemků dle materiálu ZK-05-2010-53, př. 2, které
budou nabyty do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m 2, – pozemků par. č. 79/3 ostatní plocha, silnice o výměře 28 m 2, par. č. 79/4 ostatní plocha, silnice o výměře 73 m 2, par. č. 77/3 ostatní plocha, silnice o výměře 240 m 2,
par. č. 92/6 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m 2, par. č. 1530/2 ostatní plocha,
silnice o výměře 3 m 2, par. č. 101/4 ostatní plocha, silnice o výměře 24 m 2, par.
č. 94/14 ostatní plocha, silnice o výměře 1 m 2, par. č. 100/2 ostatní plocha, silnice
o výměře 11 m 2, par. č. 1589 ostatní plocha, silnice o výměře 7 m 2, par. č. 104/2
ostatní plocha, silnice o výměře 20 m 2 a par. č. 136/4 ostatní plocha, silnice o výměře 101 m 2, v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov zaměřených
geometrickým plánem č. 246-329/2008, které budou nabyty do vlastnictví kraje Vysočina, za kupní cenu 63 Kč/m 2 ■ nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK05-2010-53, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání
kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m 2 u pozemků
zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m 2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0039/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0100/02/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2010-31, př. 1, se v katastrálním
území Nové Veselí pozemek ve zjednodušené evidenci – původ PK par. č. 1553
o výměře 3 341 m 2 nahrazuje pozemkem par. č. 2175 – ost. plocha, silnice o výměře 5 584 m 2 a pozemek par. č. 1553/1 – ost. plocha, silnice o výměře 7 040 m 2
se nahrazuje pozemkem par. č. 2 – ost. plocha, silnice o výměře 6 056 m 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0040/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 5
Zřizovací listiny Střední odborné učiliště opravárenské, Jihlava, Školní 1a, dle
materiálu ZK-01-2011-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0041/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do vlastnictví kraje koupí pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-01-2011-31,
př. 1upr1, od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0042/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Rouchovany, podle
které se kraj Vysočina zaváže darovat a obec Rouchovany zaváže přijmout do
svého vlastnictví části pozemků dle materiálu ZK-01-2011-37, př. 1, určené k zastavění stavebními objekty realizovanými obcí Rouchovany v rámci akcí Úprava
křižovatky silnic II/399 a II/396 Rouchovany.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0043/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neuplatnit předkupní právo kraje Vysočina k budově č. p. 744 stojící na pozemku par.
č. 1584, pozemku par. č. 1584, budově bez č. p./č. e. stojící na pozemku par.
č. 1567/6, pozemku par. č. 1567/6 a dále k budově bez č. p./č. e. stojící na pozemku par. č. 1583/2, pozemkům par. č. 1583/2, par. č. 1583/1, par. č. 1567/11,
par. č. 1567/12 a částem pozemků par. č. 1567/1, par. č. 1567/7 a par. č. 1582, par.
č. 1567/9 a par. č. 1581, jak je uvedeno v GP č. 1736-8911/2010 dle materiálu ZK01-2011-41upr1, př. 2, vše v k. ú. a obci Jemnice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28 února 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0044/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ změnit usnesení 0034/01/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-01-2010-34, př. 1, se ruší řádek pod
pořadovým číslem 2 ■ nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2011-67,
př. 1, bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0045/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt 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, z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR
do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední
uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, Hálkova 42, dle materiálu ZK-012011-68, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0046/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje prohlášení skutečností uvedených v ZK-01-2011-42, př. 1, prohlašuje skutečnosti
uvedené v materiálu ZK-01-2011-42, př. 1, schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu
max. 1 470 000 Kč (kurz 24,50 Kč = 1 euro, tj. max. 60 000 euro) na zvláštní účet
kraje určený na přípravu a realizaci projektu CEC5 – Demonstration of energy
efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings
s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, OM, termín: 11. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Usnesení 0047/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje prohlášení skutečností uvedených v ZK-01-2011-43, př. 1, prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-01-2011-43, př. 1, schvaluje převod finančních prostředků
z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max.
735 000 Kč (kurz 24,50 Kč = 1 euro, tj. max. 30 000 euro) na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu RAILHUC – Railway Hub Cities and
TEN-T network s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, ODSH, termín: 11. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Usnesení 0048/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout půjčku ve výši 13 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o., IČ: 00083607, za účelem realizace projektu Porta culturae dle
materiálu ZK-01-2011-44, př. 2, schvaluje převod finančních prostředků ve výši
13 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií za účelem poskytnutí půjčky ve
výši 13 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o., na
financování projektu Porta culturae.
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odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0049/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje sdružení KOUS Vysočina, Myslibořice 1, 675 60
Myslibořice, IČ: 22734686, ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu ZK-01-2011-45, př. 2, a ve výši 100 000 Kč na Mimořádnou podporu projektů
NNO mimo grantové programy kraje dle materiálu ZK-01-2011-45, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0050/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 – Územní plánování v celkové
výši 3 392 654 Kč na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace dle
materiálu ZK-01-2011-46, př. 1 ■ neposkytnout dotaci obci Přešovice z důvodů
nesplnění podmínek zásad.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 10. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.
Usnesení 0051/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o Strategii ochrany krajinného rázu, přijímá Strategii ochrany krajinného rázu
v části E – Zásady ochrany krajinného rázu dle materiálu ZK-01-2011-47 jako
výchozí materiál pro aktualizaci a doplnění zásad územního rozvoje za účelem
ochrany krajinného rázu.
odpovědnost: OŽP, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0052/01/2011/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, 3 a 4 dle materiálu ZK-01-2011-48, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0053/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Posílení platové úrovně
pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou
kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje
kraj, v celkové výši 32 618 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2011-50, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce,
v celkové výši 63 922 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2011-50, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
únor 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0054/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí
a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, Žďár nad Sázavou, IČ: 70925186, ve výši 250 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek
vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-01-2011-51, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0055/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o partnerství dle materiálů ZK-01-2011-53, př. 1, ZK-01-2011-53, př. 2, ZK-012011-53, př. 3, ZK-01-2011-53, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 15. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0056/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Memorandum o spolupráci ve vzdělávání dle materiálu ZK-01-2011-52, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: 15. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 11.
Usnesení 0057/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o projektu Ekonomika a škola – ECONET dle materiálů ZK-01-2011-54,
př. 1, a ZK-01-2011-54, př. 2, schvaluje ■ záměr poskytnout Vysočině Education,
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školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku
služeb školám, příspěvkové organizaci, v roce 2011 bezúročnou půjčku z Fondu
strategických rezerv nebo z cizích zdrojů za účelem předfinancování projektu ve
výši maximálně 3 100 000 Kč, pokud bude schválen projekt Ekonomika a škola – ECONET ■ závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, ve výši 10 %
celkových způsobilých výdajů, to je max. do výše 336 799 Kč (14 034 euro) na
realizaci projektu Ekonomika a škola – ECONET v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–13, krytí finanční spoluúčasti bude poskytnuto v roce 2013.
odpovědnost: OŠMS, termín: 15. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0058/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vzor smlouvy
o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2011-55, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0059/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2011 dle materiálu ZK-01-2011-56, př.
5 ■ převod prostředků ve výši 40 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku
2010 do Fondu Vysočiny.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0060/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Rozvoj podnikatelů 2011 dle materiálu ZK-01-2011-57, př. 1upr1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Rozvoj podnikatelů 2011 ve složení: ODS –
Pavel Hájek (PE), Vladimír Bílek (JI), KDU-ČSL – Miroslav Vrbka (TR), Hana
Pacalová (ZR), ČSSD – Libor Joukl (HB), KSČM – Kamil Vejvoda (ZR), Pavel
Hodač (PE) ■ Zdeňka Chláda (HB, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů 2011 ■ garantem grantového programu Rozvoj
podnikatelů 2011 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Olgu Wiesnerovou s právem hlasovacím a Ivetu Fryšovou s právem poradním, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0061/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Naše školka 2011 dle materiálu ZK-01-2011-58, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor
grantového programu Naše školka 2011 ve složení: ODS – Jana Janů (ZR), Marie
Škvařilová (TR), KDU-ČSL – Jana Houšková (PE), ČSSD – Dagmar Hromádková (ZR), Vladimír Černý (TR), KSČM – Ladislav Brož (PE), Josef Zahradníček
(TR) ■ Jana Karase (TR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Naše školka 2011 ■ garantem grantového programu Naše školka 2011 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím
a Dušana Vichra s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0062/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Sportoviště 2011 dle materiálu ZK-01-2011-59, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor
grantového programu Sportoviště 2011 ve složení: ODS – Stanislav Šíp (HB), Tomáš Dufek (PE), KDU-ČSL – Josef Klement (ZR), Jaroslav Hrubý (TR), ČSSD –
Milan Stránský (HB), Vladimír Malý (TR), KSČM – Petr Stoček (ZR) ■ Zdeňka
Dobrého (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště 2011 ■ garantem grantového programu Sportoviště 2011 odbor školství,
mládeže a sportu a zástupce garanta Vilibalda Prokopa s právem hlasovacím
a Petra Horkého s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0063/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Čistá voda 2011 dle materiálu ZK-01-2011-60, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor
grantového programu Čistá voda 2011 ve složení: ODS – Miloš Šťastný (TR),
KDU-ČSL – Vladislav Hynk (JI), Jan Matějů (PE), ČSSD – Jiří Uchytil (HB),
Emil Dračka (TR), KSČM – Jiří Vlach (JI), Karel Moravec (HB) ■ Iva Rohovského (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Čistá voda
2011 ■ garantem grantového programu Čistá voda 2011 odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství a zástupce garanta Petra Bureše s právem hlasovacím
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a Radka Zvolánka s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0064/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zápisy
o provedení kontroly č. 1/2010, 3/2010, 5/2010, 6/2010 a 7/2010 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2011-61,
př. 1, ZK-01-2011-61, př. 3, ZK-01-2011-61, př. 5, ZK-01-2011-61, př. 6, ZK-012011-61, př. 7.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0065/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu
ZK-01-2011-62, př. 1upr1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.
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Usnesení 0066/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-01-2011-63, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0067/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-012011-64, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0068/01/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
na rok 2011 dle materiálu ZK-01-2011-65, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Vyměřování místních poplatků podle zákona
o místních poplatcích a daňového řádu od 1. 1. 2011
Od 1. 1. 2011 nabyl účinnosti nový procesní předpis daňového
práva, a to zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a nahradil tím zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
Daňový řád je procesním předpisem pro výkon správy místních
poplatků. Tento zákon se však využívá pouze v případě, že procesní ustanovení neupravuje zákon o místních poplatcích. Jediným rozhodnutím, kterým lze dosud vyměřit nezaplacený místní
poplatek, je platební výměr (dále jen „PV“).
Nově se podle daňového řádu mění některé obsahové náležitosti
platebního výměru:
■ lhůta plnění – 15 dní ode dne právní moci PV
■ poučení o odvolání – proti PV je možné podat odvolání, a to
v 30denní lhůtě ode dne doručení u uvedeného správce daně

■ PV
■ PV

se odůvodňují
je vykonatelný po uplynutí 15 dnů od právní moci

Správce poplatku může poplatek nezaplacený včas nebo ve správné výši navýšit až na trojnásobek. Doporučuje se nedoplatek i případné navýšení vyměřit jedním společným PV, musí však být
patrná částka poplatku a částka navýšení.
Podrobný postup vyměřování poplatků včetně vzorů PV je na
webových stránkách Krajského úřadu www.kr-vysocina.cz/poplatkova-oblast/ds-300405/p1=5413.
 Jaroslava Blažková, odbor ekonomický
telefon: 565 351 372, e-mail:blazkova.j@kr-vysocina .cz

Odstartovalo další kolo soutěže Vesnice roku
Ministerstvo pro místní rozvoj společně s partnery vyhlásilo už
17. ročník soutěže Vesnice roku. Cílem soutěže Vesnice roku je
snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji
svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování
programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. „Účast v této soutěži je pro obec příležitostí prezentovat své aktivity, úspěšné evropské a další rozvojové projekty
a zároveň přispět příkladem dobré praxe k rozkvětu venkova v regionu,“ uvedl Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.
Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce vesnického charakteru s maximálním počtem obyvatel 6 300, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce,
program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního
obvodu. Do soutěže se obec hlásí vždy jako celek včetně všech
svých místních částí.
Obce musí podat řádně vyplněnou elektronickou přihlášku včetně povinných příloh a uhradit povinný registrační poplatek (2 Kč
za každého občana přihlašované obce). Vytištěnou elektronickou přihlášku do soutěže včetně příslušné dokumentace a doklad
o úhradě registračního poplatku zašlou obce do 29. 4. 2011 na následující adresu: Tatiana Mifková, Pobočka pro NUTS II Jihovýchod, Novobranská 14, 602 00 Brno; tel.: 542 210 529, e-mail:
mifkova@crr.cz.

Podmínky účasti v soutěži i přihláška jsou k dispozici na samostatných webových stránkách této soutěže www.vesniceroku.cz/
podminky-souteze.
V loňském roce se Vesnicí roku kraje Vysočina stala obec Vír,
krajského kola této soutěže se zúčastnilo celkem 35 obcí, mezi
které kraj Vysočina rozdělil ceny finanční i věcné ve výši zhruba půl milionu korun s tím, že obce oceněné diplomem jsou zvýhodněné v čerpání dotací z Programu obnovy venkova Vysočiny.
Celostátní vítěz vybraný z krajských vítězů může od Ministerstva pro místní rozvoj čerpat dotaci z Programu obnovy venkova
do výše dvou milionů korun. V pořadí druhá oceněná obec smí
požádat až o 1,9 milionu korun, třetí obec o 1,8 milionu korun
a další krajští vítězové o 1 milion korun. Ostatní obce, oceněné
Modrou, Zelenou nebo Bílou stuhou, mohou čerpat maximálně
600 tisíc korun. Vítěz krajského kola na Vysočině navíc získává
od kraje Vysočina titul Vesnice Vysočiny, který s sebou nese i finanční benefit v podobě stotisícového daru. I pro ostatní oceněné
obce kraj pamatuje s finanční odměnou: stejně jako v minulých
letech. Novým oceněním pro letošní rok je Zlatá cihla (ocenění
realizovaných stavebních děl na venkově).
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz
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Začalo veřejné hlasování v krajské anketě Skutek roku
Letošní druhý ročník soutěžní ankety Skutek roku se dnešním
dnem přehoupl do své aktivní části hlasování. Veřejnost může vyjádřit uznání aktivní dobrovolné činnosti jednotlivců. O vítězích
kategorie právnické osoby rozhodne o něco později odborná porota. Kraj hledá výrazné osobnosti v pěti soutěžních kategoriích:
oblast Sociálně-zdravotní; Kultura a umění; Životní prostředí;
Volný čas dětí a mládeže; Poradenství, osvěta a vzdělávání.
Hlasovací formulář je od 1. 3. do 8. 4. 2011 k dispozici na www.
kr-vysocina.cz a hlas může veřejnost přidělit 50 nominovaným
jednotlivcům v pěti individuálních kategoriích. „Chceme poděkovat těm, kteří se v těchto oblastech angažovali. Každá aktivita, která je nominována, může sloužit jako inspirace pro aktivity
další,“ upozorňuje Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. Realizátoři nejlépe hodnocených akti-

vit se zúčastní slavnostního předání cen, které je naplánováno na
7. června 2011 na zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou. Nominace do druhé kategorie právnických osob může veřejnost zasílat
až do konce března. Soutěžit budou projekty v kategoriích: Sociální oblast, Ekonomická oblast, Oblast sídel, staveb a bydlení,
Oblast životního prostředí. O vítězných projektech rozhodne odborná porota a nejlepší ocenění postoupí do přeshraničního kola,
které se uskuteční v Dolním Rakousku v roce 2012.
Soutěž je vyhlašována v rámci projektu MA-G 21, který je zaměřen na přeshraniční, česko-rakouskou výměnu zkušeností v rámci
místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje.
 Marta Vencovská, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz

Hlasovací formulář SKUTEK ROKU 2010
Doplňte do tabulky jméno osoby, které udělujete svůj hlas v jednotlivých oblastech.
Přehled nominací najdete na www.kr-vysocina.cz.
Č. oblasti
1.
2.
3.
4.
5.

Název oblasti
Sociálně-zdravotní oblast
Kultura a umění
Životní prostředí
Volný čas dětí a mládeže
Poradenství, osvěta, vzdělávání

Jméno osoby, které dáváte svůj hlas

Údaje o hlasujícím:
Jméno a příjmení:

_______________________________________

Ulice, č. p.: 		

_______________________________________

Město, PSČ: 		

_______________________________________

Podpis *) 		

_______________________________________

* Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních dat v rozsahu uvedeném ve formuláři pro potřeby zrealizování ceny kraje Vysočina Skutek roku 2010. Bez vlastnoručního podpisu hlasující osoby bude hlas neplatný.
Vyplněný a podepsaný formulář zašlete do 8. 4. 2011 na adresu: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (na obálku napište heslo SKUTEK 2010)
 Více informací: Marta Vencovská, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz

