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Praktické důsledky změny názvu kraje Vysočina
V částce 52/2011 Sbírky zákonů vydané dne 25. 5. 2011 byl
pod č. 135 publikován ústavní
zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních
samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb.,
Ústava
České
republiky,
ve znění ústavního zákona
č. 176/2001 Sb. Novela tohoto
ústavního zákona mění název
vyššího územního samosprávného celku „Vysočina“ na
„Kraj Vysočina“.
Protože ústavní zákon nabývá
účinnosti dnem 1. srpna 2011,
znamená to mimo jiné, že od
tohoto data budou muset být
užívána správná velká písmena nového názvu kraje a jeho
orgánů. Situaci ulehčuje logo
kraje Vysočina, které je již několik let používáno ke ztotožnění občana kraje s vyšším
územním samosprávným krajem, v němž žije. V následujících týdnech dojde k výměně
existujících razítek používajících název kraje „Vysočina“ v
grafické podobě poloviny loga
kraje Vysočina.
Promítnutí nového názvu kraje
v běžné užívací praxi vám nabí-

zíme v nejčastějších případech
níže. Nejedná se o vyčerpávající přehled užití nového názvu
kraje, berte však tento náhled
jako vodítko nebo pomoc.
Užívání nového názvu vyššího územního samosprávného
celku Kraj Vysočina (od 1. 8.)
A. Názvy orgánů Kraje Vysočina
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
Rada Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina
Hejtman Kraje Vysočina
Finanční výbor Zastupitelstva
Kraje Vysočina
Obecné užití zůstává nezměněno:
zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje, krajský úřad
B. Kraj Vysočina jako smluvní strana v písemném vyhotovení smluv
Kraj Vysočina
se sídlem Žižkova 57, 587 33
Jihlava
zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
IČ: 70890749
bankovní spojení: Volksbank
CZ, a. s.
č. ú.: 4050005000/6800
C. Užití názvu Kraje Vysočina v písemném projevu
Vzhledem k tomu, že šablony

písemností kraje a jeho orgánů zůstanou ve větší míře zachovány, bude nutno dbát na
správné označení orgánů kraje Vysočina; především se to
bude týkat označení krajského
úřadu.
Příklady:
...na základě toho, že Krajský
úřad Kraje Vysočina, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, obdržel dne
4. 8. 2011 Vaši žádost...
...proto Vám Krajský úřad Kraje Vysočina zasílá následující
informace: ...
...vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu
Kraje Vysočina zaslal stanovisko...
...vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství sdělila, že...
...zasedala Bezpečnostní rada
Kraje Vysočina (dále jen BRK
KV)...
...otázku projednal Kontrolní
výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina...

Mezi úspěšné žadatele v rámci
grantového programu na podporu zvýšení bezpečnosti
a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III. třídy v kraji
Vysočina patří například Městys Dolní Cerekev, Město Telč
se svým projektem bezpečného a bezbariérového přechodu v ul. Jihlavská nebo Město
Náměšť nad Oslavou s budováním přechodu v Podhradí. Doporučení pro maximální dotaci
ve výši 150 tisíc Kč získalo například krajské město Jihla-
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Kraj je připraven odeslat osmi obcím dotace na zvýšení
bezpečnosti a snížení rizik na silnicích
Do grantového programu Fondu Vysočiny s názvem Bezpečná silnice 2011 se v termínu
přihlásilo deset obcí a měst z regionu. Osmi úspěšným žadatelům připadne celkem částka
654,7 tisíc korun. „Krajská dotace pomůže ke zvýšení bezpečnosti na přechodech pro
chodce nebo s úpravou chodníků v místě přechodu pro
chodce,“ uvedl příklady konkrétních záměrů náměstek
hejtmana Vysočiny pro oblast
dopravy Libor Joukl.

OBSAH

va, které ji využije na realizaci
osvětlení přechodů pro chodce
na nejfrekventovanějších úsecích ulic Žižkova a Jiráskova.
„Vzhledem k tomu, že prostředky určené na podporu
bezpečnosti silniční dopravy
nebyly vyčerpány, je pravděpodobné, že tento program
vyhlásíme opakovaně. Předpokládáme, že po počátečním
ostychu obcí a s ohledem na
pokročilou projektovou přípravu ostatních sídel bude o další
(pokračování na další straně)

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Jitka Svatošová
telefon: 564 602 328
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@e-mail.cz)
tisk a distribuce:
YASHICA, s. r. o.
Mikuláškova 1, Třebíč
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru
NEPRODEJNÉ
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kolo tohoto dotačního titulu větší zájem,“
nechal se slyšet Libor Joukl.

Program Bezpečná silnice 2011 nabízel
grantovou podporu maximálně ve výši

150 tisíc korun, což představuje 50% celkových uznatelných nákladů.

Žadatel

Název projektu

Navržená výše dotace v Kč

Městys Dolní Cerekev

Městys Dolní Cerekev – bezpečné přechody

68 971

Město Telč

Bezpečný a bezbariérový přechod v ul.
Jihlavská

50 376

Město Náměšť nad Oslavou

Přechod pro chodce Podhradí

54 642

Město Jaroměřice nad Rokytnou

Osvětlení přechodů pro chodce
v Jaroměřicích nad Rokytnou

56 145

Město Pacov

Obnova přechodů v Pacově

57 139

Statutární město Jihlava

Bezpečná silnice 2011 – Osvětlení přechodů pro chodce ul. Žižkova a Jiráskova

150 000

Město Pelhřimov

Nasvícení přechodů v ul. Friedova,
Pelhřimov

67 475

Obec Velký Beranov

Bezpečné přechody v obci Velký Beranov

150 000

Tab. 1: Seznam úspěšných žadatelů GP Bezpečná silnice 2011, Zdroj: kraj Vysočina
Konečné přidělení dotace je v kompetenci Zastupitelstva kraje Vysočina, které zasedá ve druhé polovině června.
 Radek Žižka, odbor dopravy a silničního hospodářství, telefon: 564 602 192, e-mail: zizka.r@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Nový název VÚSC – Kraj Vysočina
V částce 52/2011 Sbírky zákonů
vydané dne 25. 5. 2011 byl pod
č. 135 publikován ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření
vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
Novela ústavního zákona mění
název vyššího územního samosprávného celku „Vysočina“
na „Kraj Vysočina“.
Ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2011.
Památková péče
V částce 48/2011 Sbírky zákonů vydané dne 12. 5. 2011
byl pod č. 124 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 20/1987 Sb., o státní památ-

kové péči, ve znění pozdějších
předpisů.
Cílem novely památkového zákona je vytvoření předpokladů pro vzájemné mezinárodní
výměny výstav a jednotlivých
exponátů, a to zajištěním takzvané imunity vůči zabavení.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Občanský zákoník – nájmy
V částce 51/2011 Sbírky zákonů vydané dne 25. 5. 2011
byl pod č. 132 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb.,
kterým se upravují některé
otázky související s vydáním
zákona č. 509/1991 Sb., kterým
se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Novela občanského zákoníku

reaguje na skutečnost doběhnuvšího konce regulace nájmů
v části ČR k 31. 12. 2010 a popisuje způsob, jakým jedná nájemník a majitel v případě, že
nedojde k dohodě o výši nájemného. Novela dále upravuje
práva majitelů domů a majitelů
bytů, přičemž zachovává dostatečnou ochranu nájemníků.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 11. 2011 (část dnem vyhlášení).
Bodový systém trestání řidičů
V částce 51/2011 Sbírky zákonů vydané dne 25. 5. 2011
byl pod č. 133 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony.
Novela si klade za cíl zjednodušit bodový systém trestání

řidičů. Zákon zavádí například
mobilní technické kontroly,
které se mají zaměřit především na kamiony a autobusy,
dále řeší i otázku takzvaných
tajných závodů, přičemž Policii
ČR má v případě velmi nebezpečné jízdy umožnit zabavení
vozidla na dobu 48 hodin.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 8. 2011.
Procesní způsobilost dle soudního řádu správního
V částce 50/2010 Sbírky zákonů vydané dne 20. 5. 2011 byl
pod č. 130 publikován nález
Ústavního soudu o návrhu na
zrušení § 33 odst. 3 věty první
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Nález Ústavního soudu zrušil
§ 33, odst. 3, věty první, zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní, ve znění pozdějších
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předpisů, a to ke dni vyhlášení
tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.
Zrušené ustanovení stanovilo,
že účastník řízení je způsobilý
samostatně činit v soudním řízení správním úkony, jen jestliže má způsobilost k právním
úkonům v plném rozsahu.
Poradenské služby ve školách
V částce 43/2011 Sbírky zákonů vydané dne 4. 5. 2011 byla
pod č. 116 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška

č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2011.
Vodovody a kanalizace
V částce 46/2011 Sbírky zákonů vydané dne 6. 5. 2011
byla pod č. 120 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se

provádí zákon 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.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení (část 1. 1.
2012).

byla pod č. 126 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních
školách závěrečnou zkouškou
a o ukončování vzdělávání
v konzervatoři absolutoriem.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 6. 2011.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Závěrečné zkoušky a absolutoria
V částce 48/2011 Sbírky zákonů vydané dne 12. 5. 2011

Chovu hospodářských zvířat v České republice
dominuje Vysočina

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

podobě masokombinátů a mlékáren. Na celkové produkci hovězího i vepřového masa v ČR
se kraj podílí z 15 %, více masa
se zpracuje pouze na Pardubicku. V produkci mléka je Vysočina na prvním místě s 16 %
podílem.
Sčítání hospodářských zvířat je
jednou za rok prováděno Českým statistickým úřadem. Výsledky sčítání k 1. 4. 2011 jsou
uvedeny v tabulce níže. Hově-

zího dobytka bylo na Vysočině
zjištěno celkem 210 000 kusů
(podíl na ČR 15,7 %). Kraji
patří první místo před krajem
Jihočeským. Naopak nejméně skotu bylo sečteno v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Na Vysočině ubylo meziročně
v chovech přes 38 000 prasat,
což je v mezikrajském srovnání druhá nejvyšší hodnota
po Jihočeském kraji (úbytek
52 000 prasat). Díky této sku-

tečnosti se Vysočina s počtem
280 000 kusů dostala na druhé místo za Středočeský kraj
(302 000). Nejnižší stavy byly
opět zjištěny v Karlovarském
kraji. Ve stavech drůbeže patří Vysočina mezi podprůměrné
kraje. S počtem 448 000 kusů
se na ČR podílí pouze 2,1 %.
Vysoký stav drůbeže bývá každý rok vykazován ve Středočeském kraji, podíl na celé ČR
pak činí 23,9 %.

Stav hospodářských zvířat v krajích České republiky k 1. 4. 2011
Území
Středočeský + Praha
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Česká republika

Skot

Prasata
podíl na ČR

počet

Drůbež
podíl na ČR

počet

podíl na ČR

počet

146 094

10,9

302 400

17,3

5 077 911

23,9

209 759
159 054
40 075
37 188
46 726
100 037
111 473
210 949
58 782
89 579
59 153
74 817
1 343 686

15,6
11,8
3,0
2,8
3,5
7,4
8,3
15,7

173 243
134 986
10 523
68 719
24 942
124 286
127 478
280 866

9,9
7,7
0,6
3,9
1,4
7,1
7,3
16,1

2 854 228
1 976 466
203 617
938 044
73 799
2 727 760
1 223 110
448 981

13,4
9,3
1,0
4,4
0,3
12,8
5,8
2,1

4,4
6,7
4,4
5,6
100,0

261 098
111 408
67 431
61 712
1 749 092

14,9
6,4
3,9
3,5
100,0

3 672 693
380 585
351 172
1 321 781
21 250 147

17,3
1,8
1,7
6,2
100,0

Pramen: Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. 2011, ČSÚ Praha, 2011.
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz
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Na nejvyšší krajské ocenění letos z nominací vybráno sedm osobností
Zastupitelé kraje Vysočina dnes rozhodli o osobnostech, kterým bude uděleno Nejvyšší ocenění kraje Vysočina. „Výbor
pro udělování medailí měl k dispozici rekordních 31 nominací, nakonec jeho členové navrhli ke schválení seznam čítající
sedm jmen,“ uvedl Ivo Rohovský, předseda výboru pro udělování medailí. V pořadí již čtvrté slavnostní předání nejvyšších ocenění kraje Vysočina je naplánováno na 21. října 2011
v Jihlavě.
Seznam nominovaných na Nejvyšší ocenění kraje Vysočina
2011 (řazeno abecedně):
■ Veronika Čamková
Vynikající lyžařka věnující se především alpským disciplínám, obrovský sportovní talent. V sezoně 2010–11 členka žákovského reprezentačního družstva ČR.
■ František Hoffmann
Archivář a historik, jeden z nejvýraznějších regionálních historiků, autor a spoluautor rozsáhlých historických děl, četných studií
a publikací.
■ Hana Pařízková
Všestranně nadaná studentka s mimořádnými krajskými, celostátními i mezinárodními úspěchy v oblasti zeměpisu, dějepisu, matematiky, fyziky, chemie a biologie.
■ Marie Rasochová
Uznávaná kapacita v oblasti šlechtění, množení a zpracování brambor. Autorka a propagátorka rozdělení brambor do varných typů
a spoluautorka systému zkoušení odrůd brambor.
■ Tomáš Starýchfojtů
Nejúspěšnější soutěžící v historii českého i československého závodního rybolovu muškařením. Nyní trenér české reprezentace.
■ Josef Valerián, P. Mons.
Osobnost, která ovlivnila svou vytrvalostí, houževnatostí
a osobním příkladem několik generací na Vysočině. Jeho morální zásady nebyly zlomeny ani opakovaným nuceným stěhováním a sledováním, vězněním a nasazením ke složkám PTP.

■ Jan Velík
Významný vojenský veterán s mimořádnými morálními zásadami, které odvážně veřejně prezentoval i v době normalizace
s vědomím hrozících i skutečných perzekucí a šikany.
Nejvyšší ocenění kraje Vysočina uděluje krajské zastupitelstvo od
roku 2008, kdy si ho převzalo devět osobností z 21 nominovaných. O rok později se sešlo 16 nominací a komise vybrala sedm
oceněných. Loni uspěla z desítky nominovaných šestice oceněných. Pokud jde o četnost udělených stupňů nejvyššího krajského
ocenění, pak v minulých třech ročnících kraj Vysočina rozdal pět
dřevěných medailí, 13 skleněných a čtyři kamenné.
Spojení dřevěné, skleněné a kamenné medaile se jmény konkrétních osob zatím zůstává utajeno a bude odkryto až v den slavnostního předání. „Rádi bychom si alespoň část překvapení uchovali,
a slavnostnímu večeru tak dopřáli atraktivitu až do jeho konce,“
apeluje Ivo Rohovský.
Poznámka:
Medaile jsou nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt k významným osobnostem kraje. Umělecká hodnota a zjevná
jednoúčelnost medailí podtrhují jejich jedinečnost a význam udělení. Jejich tvar i použitý materiál je skrytě i otevřeně symbolický. Medaile i způsob jejich udělení mají kromě vyjádření uznání a respektu
k osobnostem kraje také trvale a významně posilovat uvědomování
si příslušnosti k území i lidem, kteří na Vysočině žijí. Medaile a jejich ceremoniál přispívají k pozitivní propagaci kraje a jeho obyvatel.
Dřevěná medaile: Ručně vyřezávaná ze dřeva jeřábu ptačího. Autorem i řezbářem je Radomír Dvořák.
Skleněná medaile: Vyrobená metodou lehavého skla. Autory medaile
jsou Radomír Dvořák a Milan Krajíček.
Kamenná medaile: Ručně tesaný artefakt z mrákotínské žuly. Autorem je sochař Radomír Dvořák.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

Sociální služby v kraji Vysočina mají financování zajištěné do roku 2013
Kraj Vysočina zahájil v roce
2009 aktivity související s projektem „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje
Vysočina – individuální projekt“, který je od 1. 1. 2010 do
31. 3. 2013 určen k zajištění financování vybraných služeb sociální prevence v kraji Vysočina.
Zmíněný individuální projekt
je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

rozpočtu ČR v celkové částce
290 771 036 Kč. Díky tomuto
projektu bylo na Vysočině zajištěno v roce 2010 financování provozu 47 zařízení, které
poskytují sociální služby především osobám bez přístřeší,
obětem domácího násilí a trestné činnosti, osobám zdravotně
postiženým, osobám opouštějícím zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, dětem,
mládeži, dospělým a dalším cílovým skupinám. Jedná se například o azylové domy pro

matky s dětmi, azylové domy
pro bezdomovce, nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež, zařízení sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, terénní
programy, intervenční centrum
anebo Dům na půli cesty.
Během prvního roku financování bylo prostřednictvím
vybraných sociálních služeb
podpořeno v projektu 2 979 nových uživatelů. Na počátku
roku 2011 byli zapojeni do projektu další tři vybraní poskytovatelé sociálních služeb. Kraj

Vysočina se zabývá přípravou
dalšího navazujícího projektu,
který by prodloužil financování daných sociálních služeb
z prostředků EU do roku 2015.
Více informací naleznete na
www.kr-vysocina.cz > Sociální portál > Projekty financované z EU > Individuální projekt
Vysočina.
 Eva Petráčková, odbor sociálních věcí
telefon: 564 602 840, e-mail:
petrackova.e@kr-vysocina.cz
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Management škol a soukromých firem si vyměňoval zkušenosti
V rámci projektu Ředitel probíhají takzvané Manažerské praxe, vedoucí k výměně zkušeností mezi vedoucími pracovníky ve školách
a privátním sektoru. Na konci března a v průběhu dubna se konaly schůzky zástupců managementu škol s vedením Modety Style,
a. s., ODAS, a. s., a PSJ, a. s. Cílem setkání byla vzájemná výměna
zkušeností s řízením odlišných typů organizací. Manažerskou praxi realizovala Vysočina Education ve spolupráci s řediteli SUPŠ
Jihlava, Gymnázia Žďár nad Sázavou a SŠS Jihlava.
Zástupci středních škol kraje Vysočina si s vedením akciových
společností vyměnili zkušenosti s koučováním, personálním řízením i organizační strukturou zastoupených institucí a vzájemně nad touto problematikou podiskutovali. Účastníci Manažerské
praxe se shodli na tom, že získané poznatky pomohou k rozšíření portfolia jejich manažerských dovedností, a hlavně ocenili

přístup zástupců vedení firem, kteří se kolegům ze školství maximálně věnovali, což dokladuje jejich zvýšený zájem o náš vzdělávací systém. Ukázalo se, že obě strany mají mnohem větší zájem
komunikovat a spolupracovat, než tomu bylo v minulosti.
V dubnu byla cílová skupina projektu rozšířena také o zástupce
managementu ZŠ, což znamená, že další Manažerské praxe již
mohou absolvovat nejen zástupci SŠ.
V rámci Manažerských praxí vytvářejí účastníci manažerské listy
Škola a firma, ve kterých je zachycena přidaná hodnota těchto setkání z pohledu využití některých manažerských technik ve školství. Tyto listy budou přístupné na stránkách Vysočina Education
www.vys-edu.cz.
 Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education, vedoucí projektu

Co je Evropský rámec kvalifikací?
Jedná se o evropský nástroj,
který umožní mezinárodní
srovnání a přenos kvalifikací mezi zeměmi. Začal vznikat
v roce 2004 v reakci na žádosti členských států EU, sociálních partnerů a dalších subjektů
o vytvoření společného nástroje, který by zajistil větší srozumitelnost kvalifikací mezi
jednotlivými zeměmi. Evropský rámec kvalifikací (dále jen
„EQF“) zahrnuje všechny úrovně kvalifikací získaných ve
všeobecném, odborném i akademickém vzdělávání, v počátečním i dalším vzdělávání.
Rozlišuje osm úrovní kvalifikací, jež jsou popsány znalostmi,
dovednostmi a kompetencemi.

V ČR probíhá proces přiřazování úrovní českých kvalifikací
k EQF od roku 2008. Výsledkem procesu bude možnost srovnání v podstatě toho, co člověk
umí a jakou práci je schopen vykonávat v jakýchkoli dvou evropských zemích. Lidé by měli
snáze hledat pracovní a studijní
příležitosti v zahraničí a budou
mít rovněž snazší přístup k celoživotnímu vzdělávání. U nás
zatím došlo k přiřazení úrovní
kvalifikací získávaných ve vzdělávacím systému (takzvaných
stupňů vzdělání, tedy například
střední vzdělání, vysokoškolské
vzdělání atd.) a úrovní dílčích
kvalifikací získávaných v dalším
vzdělávání (například pokladní,

montér výtahů, psovod horské
služby atd.) k úrovním EQF.
ČR se k principům společného
evropského nástroje EQF přihlásila přijetím Lisabonské strategie
a konceptu celoživotního učení.
Zároveň se zapojila do všech
souvisejících aktivit a iniciativ
a členství českých odborníků
v poradních a pracovních skupinách, které Evropská komise
k implementaci zřídila, a roku
2008 ustavila Koordinační centrum pro EQF, jež český přiřazovací proces kvalifikací zajišťuje.
Také krajská vzdělávací organizace Vysočina Education ve spolupráci s NÚOV
Praha připravily na 29. dubna 2011 informační semi-

nář na téma Evropský rámec
kvalifikací v České republice
v rámci projektu Národní koordinační centrum Evropského
rámce kvalifikací.
Hlavním cílem semináře bylo
blíže seznámit účastníky s tématy
Evropského
rámce
kvalifikací a výhod jeho zavedení v ČR. Akce byla určena
zástupcům institucí (ÚP, Eures, Eurocentra, Euroguidance,
Hospodářská komora, personální agentury, VŠ, SOŠ, zaměstnavatelské svazy atd.) kraje,
které patří mezi důležité hráče
na regionálním trhu práce.
 Roman Křivánek, ředitel
Vysočina Education

Upozornění na chyby v působnosti komisí rady obce při povolování
kácení dřevin mimo les
Česká inspekce životního prostředí v rámci kontrol v obcích zjistila v několika případech porušení zákona z pohledu výkonu přenesené působnosti komisemi obcí při povolování kácení dřevin
mimo les.
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les svěřuje zákon
o ochraně přírody obecním úřadům. Pokud má obec zřízenu komisi jako poradní a iniciativní orgán rady, může komise vykonávat působnost při povolování kácení dřevin mimo les jen za
podmínky, že starosta obce komisi tuto působnost svěřil po předchozím projednání s ředitelem krajského úřadu. Projednáním se v
tomto případě rozumí písemné sdělení starosty obce řediteli krajského úřadu o tom, že hodlá komisi uvedenou působnost svěřit,
a písemná odpověď ředitele krajského úřadu. Předseda komise

musí prokázat zvláštní odbornou způsobilost v ochraně přírody
a krajiny.
V případě neprojednání působnosti komise v přenesené působnosti s ředitelem krajského úřadu upozornila Česká inspekce životního prostředí na problematickou platnost vydaných rozhodnutí.
K povolovacímu procesu připravil Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor životního prostředí, podrobný metodický list přístupný na
webových stránkách kraje Vysočina > Životní prostředí > Příroda > Ochrana přírody a krajiny www.kr-vysocina.cz/-/d-1208627/
p1= 4957.
 Jan Joneš, Roman Slouka, odbor životního prostředí
e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz, slouka.r@kr-vysocina.cz, telefon: 564 602 503,
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Kraj finančně přispěje dvěma obcím s vysokým podílem
školních dětí
Kraj Vysočina v letošním roce posílí rozpočty obcí Slavníč a Hroznatín tisícikorunou za každé dítě do patnácti let. Systémově touto formou už devátým rokem podporuje obce, u nichž je podíl počtu dětí do patnácti let na celkovém počtu obyvatel větší nebo roven
25 %. Celkem mezi obce rozdělí 47 tisíc korun. „Obec Slavníč díky přirozenému omlazování populace obce čerpá dotaci na školní
děti už od roku 2004 prakticky bez přerušení,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný.
Důvodem podpory kraje Vysočina je nedostatečná výše státní dotace na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy, která u obcí s velkým
podílem dětí způsobuje finanční tíseň, již jsou obce schopny z vlastních rozpočtových zdrojů řešit jen s velkými obtížemi. V letošním roce se nevyhovující systém financování škol zásadně nezměnil; vývoj výše příspěvku na žáka dokumentuje následující přehled:
Rok
Příspěvek na žáka ve státním
rozpočtu (Kč)
Skutečná výše příspěvku na žáka
(Kč)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

904

1 221

1 221

1 282

1 320

1 360

1 401

1401

1401

927

1 259

1 259

1 332

1 377

1 413

1 431

1423

1401

Rozdíl mezi výší příspěvku ve státním rozpočtu a skutečnou výší
příspěvku je způsoben tím, že příspěvek ve státním rozpočtu se
počítá na žáky „starého“ školního roku, krajský úřad pak přidělenou částku rozpočítá na jednotlivé obce dle počtů žáků aktuálního
školního roku, a protože počty žáků klesají, vychází vyšší částka.
V letošním roce rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje schválit
k rozdělení finanční výpomoc na základě výše popsaných kritérií
celkem dvěma obcím v částce 47 tisíc korun. Kraj Vysočina rozhodnutím krajského zastupitelstva pošle těmto obcím na každé
dítě do 15 let částku 1 000 korun.
Název obce

Počet dětí Celkem
%
Výše
ve věku
obyvadotace
0-14 let
tel
(tis.Kč)
Slavníč (okr. HB)
19
57
33,33%
19
Hroznatín (okr. TR)
28
111
25,23%
28
Celkem
47

Ještě v roce 2009 kraj poukazoval příspěvek Milasínu, Bácovicím a Karlovu. Ve všech případech se jednalo o obce s maximálně
se sedmdesátkou obyvatel. Loni se do věkového poměru „vešla“
i obec Panenská Rozsíčka.
Podle statistiky počtu obyvatel v obcích na Vysočině klesl a nyní
stagnuje počet obcí, které vykazují podíl dětí do patnácti let na
celkovém počtu obyvatel větší nebo roven 25 %. Zatímco v roce
2003 byl příspěvek vyplacen jedenácti obcím v celkové výši
449 tisíc korun, v loňském roce kraj příspěvek zaslal pouze dvěma obcím.
Naopak obcí, jejichž podíl dětí do patnácti let na celkovém počtu obyvatel je menší nebo roven pouze 5%, máme na Vysočině 12.
 Nachtnebel Michal, odbor analýz
telefon: 564 602 157, e-mail: nachtnebel.m@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina pošle 35 obcím dotace
na opravy místních komunikací
Pět milionů korun rozdělí krajské zastupitelstvo mezi 35 obcí kraje Vysočina, které úspěšně žádaly o grant v rámci krajského titulu Rozvoj vesnice 2011. Ke krajské dotaci obce celkem přidají
dalších devět milionů korun z vlastních prostředků a opraví zhruba 15 km komunikací. Grantový program Rozvoj vesnice vyhlásil kraj Vysočina už pojedenácté, z toho v roce 2004 dvakrát.
„Začátkem letošního roku bylo na účtu Fondu Vysočiny připraveno k rozdělení 44,3 milionů korun. V této chvíli jsou vyhlášeny
všechny grantové programy s letopočtem 2011,“ uvedl náměstek
hejtmana Vysočiny pro oblast grantové politiky Vladimír Novotný.
Letos vyhlášený grantový program Rozvoj vesnice kraj zacílil na
spolufinancování rekonstrukcí nebo oprav místních komunikací a přilehlých chodníků v místních částech obcí a měst regionu
s maximální dotací 150 000 Kč na jeden projekt. „Sešlo se celkem
58 žádostí, jedenáct z nich komise vyřadila z důvodu administrativního nesouladu a dvanáct dalších pro nízký počet získaných

bodů, 35 obcí je navrženo k podpoře,“ shrnul úspěšnost grantu
Vladimír Novotný.
Silnice v místních částek obcí se budou opravovat až do konce
června 2012 například v Popelištné u Červené Řečice, v Suché
u Havlíčkova Brodu nebo v místní části Dobrá Voda u Mladoňovic.
„Série grantů s názvem Rozvoj vesnice v minulosti obcím pomohla kromě oblasti oprav a rekonstrukcí místních komunikací
například s údržbou veřejných prostranství a modernizací veřejného osvětlení a místních rozhlasů,“ doplnil Vladimír Novotný.
Od roku 2002 bylo vyhlášeno v rámci Fondu Vysočina 262 grantových programů. Krajský úřad přijal 14 tisíc žádostí, z nichž více
než polovina byla uspokojena a žadatelé získali dotaci. Rozdělená
podpora ke konci roku 2010 činila 546 milionů korun.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysoicna.cz
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Svět síťové generace, web 2.0, sociální sítě a soukromí

V lavicích základních a středních škol usedla takzvaná síťová
generace. Nejvíc příslušníků má ve věkové skupině do 20 let.
Formují ji nové technologie a média. Její členové již nejsou jen
pasivními příjemci informací z internetu, ale více než ostatní se
také podílejí na jeho tvorbě.
Síťovou generaci a její hodnoty popsal pedagogům na semináři v Pelhřimově odborník na danou problematiku Daniel Franc.
Vyzdvihl fakt, že tato generace má oproti předchozím zcela rozdílnou sociální zkušenost, což představuje obrovský sociologický
fenomén a možný námět pro řadu výzkumů.
Web první generace, který sloužil k jednosměrné prezentaci informací, nahradil web generace druhé. Ten je charakterizován
obousměrnou komunikací. Obsah internetu tvoří sami uživatelé
vkládáním a sdílením různých materiálů a informací. Toto lze samozřejmě využít i ve škole. Není však dobré se nutit například do
tvorby školní stránky na facebooku jen proto, že je to moderní.
Síťová generace iniciativu, která není upřímná, okamžitě odhalí.
Při pohybu ve světě internetu a na sociálních sítích je třeba dbát
také na ochranu soukromí. Mark Zuckerberg, zakladatel face-

booku, jedné z nejpopulárnějších sociálních sítí současnosti,
prohlásil, že soukromí je mrtvé. Dnes, kdy je člověk sledován prakticky neustále, se tato myšlenka jeví jako velmi opodstatněná. Přesto lze své soukromí do jisté míry chránit. Profil na facebooku je
možné zabezpečit a jasně nastavit, jaký druh informací mohou vidět pouze blízcí přátelé a co se zobrazí ostatním. Rodiče by neměli
zapomínat na fakt, že facebook je oficiálně určen až pro děti od 13
let. Daniel Franc podotkl, že hlavní nebezpečí sociálních sítí nespatřuje tolik v hrozbě kyberšikany jako spíše v marketingových aktivitách a iniciativách, které se zde formují. Připomenout můžeme
někdejší házení vajec po politicích při volebních mítincích.
Seminář, který uspořádal tým Individuálního projektu Podpora
systému primární prevence sociálně patologických jevů, uzavřel
lektor myšlenkou, že není třeba v sociálních sítích spatřovat kdovíjaké zlo. Celou situaci přirovnal k vynálezu knihtisku, jenž také
společnost velmi ovlivnil, avšak nezničil.
 Zuzana Lesinová, odbor sociálních věcí
telefon: 564 602 815, e-mail: lesinova.z@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2011
konaného dne 10. května 2011
Usnesení 0177/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0178/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Pavla Hájka a Ing.
Jaroslava Soukupa, MBA, ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 3/2011.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0179/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0180/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0181/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením kraje Vysočina za rok 2010 bez výhrad, schvaluje ■ Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2010 dle materiálu ZK-03-2011-04, př. 1
■ návrh na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, jak je uveden v podkapitole
2.2 materiálu ZK-03-2011-04, př. 1 ■ zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na
provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, IČ: 00090450, o částku 99 412
000 Kč určenou na odstranění škod po zimě.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0182/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden–březen 2011
dle materiálu ZK-03-2011-05, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0183/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v souladu
s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

předpisů návrh Členské schůzi OV MS v biatlonu 2013 na zvolení MUDr. Jiřího Běhounka místopředsedou občanského sdružení OV MS v biatlonu 2013, navrhuje Členské schůzi OV MS v biatlonu 2013 zvolit MUDr. Jiřího Běhounka
místopředsedou občanského sdružení OV MS v biatlonu 2013, a to při nejbližší
možné příležitosti pro roky 2011, 2012 a 2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0184/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a Městem Žirovnice dle materiálu ZK-03-2011-07, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0185/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu č. 136P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2011 dle materiálu ZK-03-2011-08, př. 1, schvaluje jmenovité akce uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie, dle materiálu ZK-03-2011-08, př. 1, přijímá
■ závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli (SFDI) ve výši, v jaké
podle smlouvy uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy dle materiálu ZK-03-2011-08, př. 1 ■ závazek
k vrácení finančních prostředků uvedený v příloze č. 2 této smlouvy, dle materiálu ZK-03-2011-08, př. 1, týkající se finančních prostředků, které poskytovatel
(SFDI) poskytl příjemci pro předfinancování v předchozích letech.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0186/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice a položky
5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
14 400 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na opravy havárií úseků silnic dle materiálu ZK-03-2011-09
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 14 400 000 Kč ■ zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 14 400 000 Kč s určením na opravy
havárií úseků silnic dle materiálu ZK-03-2011-09.
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odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0187/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení
č. 0529/07/2010/ZK ze dne 14. 12. 2010, stanovuje rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2011: – ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 276 024 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní
obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km, – ve veřejné drážní
osobní dopravě maximálně do 262 145 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu kraje Vysočina a maximálně
do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Doprava, § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy,
o částku 5 389 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 5 389 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0188/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2011-11, př. 1, z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví obce Měšín ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2011-11, př.
2, z vlastnictví obce Měšín do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek
č. 586 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2011-11, př. 3 ■ dodatek č. 587 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2011-11, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0189/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 588
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2011-12, př. 1 ■ dodatek č. 589 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032011-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0190/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemek par. č. 1560/3 – ost. plocha, dálnice o výměře 781 m 2 v k. ú. Smrčná na Moravě, obec Smrčná, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České
republiky, příslušnosti hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, Praha, 4, IČ: 65993390 ■ nabýt darem pozemky par. č. 1559/1 – ost. plocha, dálnice o výměře 400 m 2, a par. č. 1559/2 – ost. plocha, dálnice o výměře
9 m 2, v k. ú. Smrčná na Moravě, obec Smrčná, z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek Zřizovací listiny č. 590 Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2011-13, př. 1 ■ dodatek
Zřizovací listiny č. 591 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2011-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. srpna 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0191/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 3135/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m 2, v k. ú. Havlíčkova Borová a obci Havlíčkova Borová, spolu se stavbou chodníku a opěrné zdi na pozemku par. č. 2415/34 v k. ú. Havlíčkova Borová z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví Městyse Havlíčkova Borová, schvaluje ■ dodatek č. 592
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2011-14, př. 1 ■ dodatek č. 593 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032011-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0192/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek označený dle geometrického plánu č. 354-129/2010 jako par. č. 882/7
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m 2, v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví
Města Velké Meziříčí, schvaluje dodatek č. 594 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-201115, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0193/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0028/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 tak, že v materiálu ZK-01-2011-26,
př. 1, se pozemek par. č. 288/32 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 719 m 2,
v k. ú. Jackov, nahrazuje dle GP č. 320-9461/2011 nově odděleným pozemkem
par. č. 288/38 – ostatní plocha, silnice o výměře 572 m 2 v k. ú. Jackov.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0194/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ změnit usnesení č. 0191/03/2009/ZK ze dne 12. 5. 2009 ve znění usnesení 0381/05/2010ZK ze
dne 21. 9. 2010 tak, že v materiálu ZK-03-2009-36, př. 1, se ruší pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2011-17, př. 1 ■ nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK03-2011-17, př. 2, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání
kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 50 Kč/m 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0195/03/2011/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. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0196/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 13
Zřizovací listiny Střední školy technické Jihlava, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2011-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0197/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2011-20, 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 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0198/03/2011/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: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0199/03/2011/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 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0200/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/405 Příseka – obchvat v rozsahu,
způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-03-2011-23, př. 1, od vlastníků
vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0201/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usnesení 0092/02/2006/ZK ■ nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2011-24,
př. 1, z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu ve prospěch Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, IČ: 000 16 918, 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, schvaluje dodatek č. 598 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2011-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0202/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0476/06/2010/ZK ze dne 9. 11. 2010 tak, že v materiálu ZK-06-2010-28, př. 1,
se pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)
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par. č. 1325 o výměře 18 635 m 2 a par. č. 1326/1 o výměře 273 m 2 v k. ú. Radešínská Svratka nahrazují na základě obnovy operátu nově vzniklými pozemky par.
č. 1325/14 – ostatní plocha, silnice o výměře 18 499 m 2, par. č. 1325/19 – ostatní
plocha, silnice o výměře 44 m 2, par. č. 1326/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 95 m 2 a par. č. 1326/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 134 m 2 v k. ú. Radešínská Svratka.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

II/406 vybudovaného v rámci akce Prodejna potravin Třešť – úprava ulice Palackého a pozemek par. č. 915/27 – ost. plocha, silnice o výměře 36 m 2, v k. ú. a obci
Třešť z vlastnictví společnosti TREI Real Estate Czech Republik, s. r. o., Vršní
651/32, 182 00 Praha, IČ: 25708261, do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 603 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace,
dle materiálu ZK-03-2011-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. července 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0203/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usnesení 0037/01/2011/ZK ■ nabýt pozemek par. č. 3961/3 – ost. plocha, manipulační o výměře 91 m 2, oddělený GP č. 5668-5/2011 z pozemku par. č. 3961/1 v k. ú.
a obci Jihlava z vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina
do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 72 800 Kč podle
kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2011-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. července 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0209/03/2011/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. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0204/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 542/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 222 m 2,
a par. č. 542/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m 2, nově oddělené geometrickým plánem č. 357-1253/2010 z pozemku par. č. 542/1 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města
Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek č. 599 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2011-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0205/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 201/41 ostatní plocha, silnice o výměře 510 m 2, oddělený geometrickým plánem č. 204-153/2010 z pozemků par. č. 201/21 a par. č. 201/12 a pozemek par. č. 201/42 ostatní plocha, neplodná o výměře 4 m 2, oddělený týmž
geometrickým plánem z pozemku par. č. 201/12 v k. ú. Babice u Okrouhlice
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice, schvaluje dodatek
č. 600 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2011-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0206/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ změnit
usnesení 0386/05/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-05-2010-58, př. 1, se ruší text
spoluvlastnický podíl PF ČR bude získán bezúplatně a nahrazuje se textem spoluvlastnický podíl PF ČR bude získán úplatně za cenu stanovenou znaleckým
posudkem s případným připočtením nákladů na jeho pořízení ■ nabýt bezúplatným převodem pozemek parc. č. 16/4 – trvalý travní prost o výměře 101 m 2 v k. ú.
Zborná, obec Jihlava, z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město,
128 00, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0207/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem: – díl „b“ o výměře 63 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 233-1/2011 z pozemku par. č. 434/39 a sloučený do pozemku par. č. 434/82, – díly „f“+„i“+„m“
o výměře 202 m 2 oddělené geometrickým plánem č. 233-1/2011 z pozemku par.
č. 434/1 a sloučené do pozemku par. č. 434/84, – díl „n“ o výměře 79 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 233-1/2011 z pozemku par. č. 434/48 a sloučený
do pozemku par. č. 434/84, – par. č. 434/87 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
35 m 2, oddělený geometrickým plánem č. 233-1/2011 z pozemku par. č. 434/48,
– pozemek par. č. 434/89 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m 2, oddělený geometrickým plánem č. 233-1/2011 z pozemku 434/1 v k. ú. a obci Ujčov
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Ujčov ■ nabýt darem: – pozemek
par. č. 434/85 ostatní plocha, silnice o výměře 176 m 2 nově zaměřený geometrickým plánem č. 233-1/2011, – pozemek par. č. 434/86 ostatní plocha, jiná plocha
109 m 2 nově zaměřený geometrickým plánem č. 233-1/2011 k. ú. a obci Ujčov z
vlastnictví obce Ujčov do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 601
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2011-30, př. 1 ■ dodatek č. 602 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-032011-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0208/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usnesení 0348/05/2009/ZK ■ nabýt darem stavbu odbočovacího pruhu na silnici

Usnesení 0210/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0241/04/2007/ZK ve znění usnesení 0083/02/2008/ZK tak, že v materiálu
ZK-02-2008-29, př. 1, se u pozemků par. č. 2072/12 v katastrálním území Příseka
a par. č. 2379/18 v katastrálním území Brtnice mění způsob nabytí do vlastnictví kraje Vysočina z úplatného na bezúplatný převod dle ustanovení § 2, odst. 7
a 8 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0211/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví o částku 22 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná
rezerva, o částku 22 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0212/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
pozemky dle materiálu ZK-03-2011-35, př. 1, z vlastnictví obce Ždánice do vlastnictví kraje Vysočina ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2011-35, př.
2, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždánice ■ nabýt pozemky dle
materiálu ZK-03-2011-35, př. 3, z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m 2, schvaluje dodatek č. 604 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2011-35, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0213/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek vzniklý dle geometrického plánu č. 148-11/2011 par. č. 503/3 – ostatní
plocha, silnice o výměře 1 178 m 2, v k. ú. a obci Nyklovice, z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví obce Nyklovice, schvaluje Dodatek č. 605 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2011-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0214/03/2011/ZK – Zastupitelstva kraje rozhoduje ■ převést darem budovu č. p. 386 stojící na pozemku par. č. 678, pozemek par. č. 678 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 042 m 2, pozemek par. č. 675/1 – ost. plocha,
zeleň o výměře 910 m 2, pozemek par. č. 679 – ost. plocha, zeleň o výměře 936 m 2,
a pozemek par. č. 680/1 – ost. plocha, zeleň o výměře 879 m 2 v k. ú. a obci Velké
Meziříčí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Velké Meziříčí ■ uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina na straně poskytovatele
dotace a Městem Velké Meziříčí na straně příjemce dotace na úhradu části nákladů demolice objektu bývalého domova pro seniory – budovy č. p. 386 stojící na
pozemku par. č. 678 v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve výši 30 % prokazatelných nákladů, max. 3 mil. Kč, za předpokladu, že demolice bude ukončena nejpozději do
31. 12. 2011 dle materiálu ZK-03-2011-37, př. 1, schvaluje ■ rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby
a územní rozvoj jinde nezařazené, o částku 3 000 tis. Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 3 000 tis. Kč ■ dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova
pro seniory Velké Meziříčí dle materiálu ZK-03-2011-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0215/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
budovu č. p. 7 stojící na pozemku st. par. č. 43, budovu bez č. p./č. e., stojící na
pozemku st. par. č. 118, pozemky st. par. č. 43 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 969 m 2, st. par. č. 118 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 560 m 2, par.
č. 118 – ostatní plocha, neplodná o výměře 1 085 m 2 a par. č. 171/5 – ost. plocha,
jiná plocha o výměře 500 m 2, vše v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou, obec
Bezděkov, z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Bezděkov, schvaluje dodatek
č. 7 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště technického Chotěboř dle materiálu ZK-03-2011-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. července 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0216/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem vyřazené těleso bývalé silnice III/15237 v délce 239 m nacházející se na dle
GP č. 77-248/2010 nově odděleném pozemku par. č. 166/2 v k. ú. Pulkov a obci
Biskupice-Pulkov včetně dle GP č. 77-248/2010 nově odděleného pozemku par.
č. 166/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 3 685 m 2, v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Biskupice-Pulkov
■ nabýt darem dle GP č. 168-248/2010 nově oddělené pozemky par. č. 1472/87
– ostatní plocha, silnice o výměře 66 m 2, a par. č. 1472/106 – ostatní plocha, silnice o výměře 224 m 2, v k. ú. Biskupice u Hrotovic a obci Biskupice-Pulkov
z vlastnictví obce Biskupice-Pulkov do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje
■ dodatek č. 606 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2011-40, př. 1 ■ dodatek č. 607 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-03-2011-40, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0217/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemek par. č. 5609/2 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené o výměře 32 m 2, a dále dle GP č. 270-9334/2010 nově oddělené pozemky par. č. 44/2 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
o výměře 177 m 2, par. č. 910/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 42 m 2, a dále díl
„a“ o výměře 91 m 2, díl „c“ o výměře 8 m 2, díl „f“ o výměře 15 m 2, díl „g“ o výměře 183 m 2 a díl „e“ o výměře 10 m 2 v k. ú. a obci Krokočín z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví obce Krokočín ■ nabýt darem dle GP č. 270-9334/2010
nově oddělený díl „n“ o výměře 3 m 2 a díl „k“ o výměře 2 m 2 v k. ú. a obci Krokočín z vlastnictví obce Krokočín do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 608 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-03-2011-41, př. 1 ■ dodatek č. 609 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-03-2011-41, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0218/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
městem Moravské Budějovice na straně vlastníka pozemků a krajem Vysočina
na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město zaváže převést díl „f“ pozemku par. č. 2087/5 o výměře 2 513 m 2, díl
„d“ pozemku par. č. 2078/51 o výměře 679 m 2 a díl „e“ pozemku par. č. 2081/4
o výměře 794 m 2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví kraje Vysočina za účelem vybudování výjezdového stanoviště ZZS kraje Vysočina v Moravských Budějovicích dle materiálu ZK-03-2011-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. července 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0219/03/2011/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. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0220/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
finanční dotace v rámci grantového programu Naše školka 2011 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2011-43, př. 1, dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu
ZK-03-2011-43, př. 3 ■ neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Naše školka 2011 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2011-43, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0221/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0046/01/2011/ZK tak, že materiál ZK-01-2011-42, př. 1, nahrazuje materiál
ZK-03-2011-44, př. 1.
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odpovědnost: ORR, termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0222/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-03-2011-45, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0223/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88
Smlouvy na podporu de minimis Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina se
sídlem Benešova 1256/13, Jihlava, IČ: 70843252, dle materiálu ZK-03-2011-46,
př. 1, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální
rozvoj, § 2139 – Ostatní záležitosti zahraničního obchodu, o částku 500 000 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0224/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků ve výši 3,5 mil. Kč z Fondu strategických rezerv či jiných zdrojů
na zvláštní účet kraje GG 1.1. OP VK určený na financování globálního grantu
Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina, reg. č. CZ.1.07/1.1.01., s tím,
že po proplacení žádosti ze strany Školství, mládeže a tělovýchovy ČR budou finanční prostředky vráceny do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ORR, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0225/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje Ceny kraje Vysočina
SKUTEK ROKU 2010 dle materiálů ZK-03-2011-48, př. 1, a ZK-03-2011-48, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0226/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci ve výši 3 000 000 Kč dobrovolnému svazku obcí Cyklostezka Jihlava–
Třebíč–Raabs se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava, IČ: 75122863, dle
materiálu ZK-03-2011-89, př. 1, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 – Územní rozvoj, o částku 3 000 000 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 3 000 000 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0227/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí
a mládeže organizaci Active – středisko volného času, příspěvková organizace,
IČ: 72052414, ve výši 5 650 Kč na realizaci krajského kola soutěže Všeználek.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0228/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost,
členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina na činnost v roce 2011 v celkové výši 3 631 850 Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-03-2011-50, př. 4, na základě
vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2011-50, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0229/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
ve výši 25 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, 592 14
Nové Veselí, IČ: 75070961, na podporu pořádání sportovního mistrovství.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0230/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 0142/02/2011/ZK ze dne 22. 3. 2011 v části týkající se
smlouvy o převodu cenných papírů dle přílohy materiálu ZK-02-2011-73, př. 7,
a to tak, že příloha materiálu ZK-02-2011-73, př. 7, se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou dle materiálu ZK-03-2011-54, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0231/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u školy a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
označenými v materiálu ZK-03-2011-55, př. 1, kódy 2A, 2B.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 5. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0232/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout
dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ve výši 50 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158,
592 14 Nové Veselí, IČ: 75070961, na podporu pořádání sportovního mistrovství.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
31.12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0233/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, v celkové výši 39 095 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích
dle materiálu ZK-03-2011-57, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0234/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 300 100 Kč a přidělení účelových prostředků
Gymnáziu Jihlava ve výši 511 800 Kč na 2. čtvrtletí 2011 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
květen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0235/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle
materiálu ZK-03-2011-51, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-03-2011-51, př. 2
■ rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje
kraj, dle materiálu ZK-03-2011-51, př. 3, a právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-03-201151, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: květen 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0236/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje znění Zásad pro
poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-03-2011-53, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický, termín: do konce roku 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0237/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2011-58, př. 1 ■ neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2011-58, př. 2,
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0238/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení
č. 0164/02/2011/ZK ze dne 22. 3. 2011 v části rozhoduje uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-02-2011-92, př. 2, rozhoduje uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-03-2011-59, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0239/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí
z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2011-60, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: trvale
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0240/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010 dle materiálu ZK-03-2011-61, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0241/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, IČ: 00295841, dle materiálu ZK-03-2011-62, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0242/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření, a sice – zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku
1 142 933,14 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Vybudování sítě hipotras a převedení této částky do Fondu
strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0243/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření, a sice – zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků o částku 1 686 026,23 Kč v souvislosti
s vratkou první splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky a převedení této částky do Fondu strategických rezerv
(položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0244/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s městem Telč IČ: 00286745 dle materiálu ZK-03-2011-65, př. 2 ■ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace s městem Třebíč, IČ: 00290629, dle materiálu ZK-03-2011-65, př. 3 ■ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s městem Žďár nad Sázavou,
IČ: 00295841, dle materiálu ZK-03-2011-65, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín:
31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0245/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace ÚSP Jinošov II. a III. v celkové hodnotě max.
14 500 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci obou projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu prvních etap postupně dle aktuální potřeby projektů ■ bere na vědomí informace o projektech Transformace ÚSP Jinošov II.
a Transformace ÚSP Jinošov III. dle materiálu ZK-03-2011-66, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0246/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zřízení zvláštního účtu projektu Transformace ÚSPM Těchobuz a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu
v celkové hodnotě max. 21 837 470 Kč na přípravu a částečnou realizaci všech
projektů dle materiálu ZK-03-2011-67, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu prvních etap postupně dle aktuální potřeby projektů, bere na vědomí informace o projektech Transformace ÚSPM Těchobuz I., Transformace ÚSP
Těchobuz II., Transformace ÚSPM Těchobuz III. a Transformace ÚSPM Těchobuz IV. dle materiálu ZK-03-2011-67, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0247/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 5 500 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
o částku 5 500 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v materiálu ZK-03-2011-68, př. 1, na částečné pokrytí plánovaného záporného výsledku hospodaření v roce 2011 ■ změnu závazného
ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální
péče dle materiálu ZK-03-2011-68, př. 1, v souvislosti s částečným pokrytím
předpokládaného schodkového finančního hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, majetkový odbor a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 6/2011

ZPRAVODAJ

Usnesení 0248/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 8
Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2011-69, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené příspěvkové organizace,
termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0249/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 12
Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-03-2011-70, př. 1, ukládá odboru sociálních věcí zajistit podání
návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené příspěvkové organizace,
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0250/03/2011/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 Dodatků č. 1, 2, 3 a 4, dle materiálu ZK-03-2011-71, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0251/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 007/243/10 dle
materiálu ZK-03-2011-72, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0252/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2011 žadatelům na projekt a ve
výši dle materiálu ZK-03-2011-73, př. 2, na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2011-73, př. 4 ■ neposkytnout dotace v rámci
grantového programu Čistá voda 2011 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2011-73, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0253/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje částečně promíjí obci
Zbilidy, IČ: 00373991, povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši
2 079 198 Kč na realizaci akce Rekonstrukce kanalizace Zbilidy.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30.6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0254/03/2011/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 2011 v celkové
výši 1 050 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana
– dobrovolná část, a to: – Městu Golčův Jeníkov (IČ: 267406) 100 000 Kč, – Městu Přibyslav (IČ: 268097) 100 000 Kč, – Městu Světlá nad Sázavou (IČ: 268321)
100 000 Kč, – Městu Ždírec nad Doubravou (IČ: 268542) 100 000 Kč, – Městu
Počátky (IČ: 248843) 100 000 Kč, – Městu Moravské Budějovice (IČ: 289931)
100 000 Kč, – Městu Jaroměřice nad Rokytnou (IČ: 289507) 100 000 Kč, – Obci
Želetava (IČ: 290751) 100 000 Kč, – Městu Nové Město na Moravě (IČ: 294900)
100 000 Kč, – Městu Žďár nad Sázavou (IČ: 295841) 100 000 Kč, – Městysi Nový
Rychnov (IČ: 248738) 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0255/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí návrhy
termínů jednání na druhé pololetí dle materiálu ZK-03-2011-76.
odpovědnost: OSH, termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0256/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dar
z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-03-2011-77, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín:
10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0257/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Roční
zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2010 dle materiálu ZK03-2011-78, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0258/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace uvedené v materiálu ZK-03-2011-79.
odpovědnost: rada kraje, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0259/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o převzetí ručitelského závazku dle materiálu ZK-03-2011-80, př. 2.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, OZ, termín:
průběžně
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0260/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení čtvrtého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice, bere na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně
kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-03-2011-81, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana, termín:
31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0261/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí materiál ZK-03-2011-86, prohlašuje že záležitost popisovanou v těchto opakovaných
stížnostech považuje z hlediska kraje Vysočina za vyřízenou, ukládá hejtmanovi kraje Vysočina odpovědět na stížnost pisatelky v termínu stanoveném Pravidly Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 2/09, tj. do
31. 5. 2011.
odpovědnost: hejtman kraje, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0262/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje udělení medailí
dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2011-82, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0263/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Závěrečnou
zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2010 dle materiálu ZK-032011-83, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0264/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Bioodpady 2011 dle materiálu ZK-03-2011-84, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor
grantového programu Bioodpady 2011 ve složení: ODS – Jaromír Brychta (ZR),
Miroslav Uchytil (HB), KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý (TR), Antonín Holub (JI),
ČSSD – Jiří Uchytil (HB), KSČM – Bohumil Kotlán (ZR), Michal Dlouhý (HB)
■ Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Bioodpady 2011 ■ garantem grantového programu Bioodpady 2011 odbor životního prostředí a zástupce garanta Ing. Pavlu Bendovou s právem hlasovacím
a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0265/03/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Investujme v sociálních službách 2011 dle materiálu ZK-03-2011-85, př.
1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Investujme v sociálních službách 2011 ve složení: ODS – Hana Müllerová (JI), Jiří Hormandl (PE), KDU-ČSL – Jiří Vondráček (HB), Petr Kesl (PE), ČSSD – Josef Bruna (ZR), KSČM
– Ladislav Nováček (PE), Kamil Vejvoda (ZR) ■ Pavlu Kučerovou (PE, ČSSD)
předsedkyní řídicího výboru grantového programu Investujme v sociálních službách 2011 ■ garantem grantového programu Investujme v sociálních službách
2011 odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím
a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

