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Rozpočtový výhled
Dle platného znění zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, územní samosprávné
celky musí sestavovat své rozpočtové výhledy. Rozpočtový výhled je pomocný nástroj
sloužící pro střednědobé finanční plánování, sestavuje se
zpravidla na 2 až 5 let. Pokud
není rozpočtový výhled sestaven, jedná se o správní delikt,
u nějž hrozí uložení pokuty až
do výše 1 mil. Kč.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 21. 6.
2011 schválilo rozpočtový výhled kraje. Jedná se o rozpočtový výhled na období let 2012
až 2014. Při sestavování rozpočtového výhledu byl brán za
základ současně platný zákon

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Z důvodu dosud nevyjasněných podmínek
bylo odhlédnuto od možnosti čerpání dotací z evropských
fondů v dalším plánovacím období a do rozpočtového výhledu byla zapracována reálná
alokace finančních prostředků
týkající se evropských projektů kraje v současném plánovacím období.
Příjmy a výdaje zpracované
v rozpočtovém výhledu byly sestaveny kvalifikovaným odhadem, do výdajů byly zapracovány
víceleté smluvní závazky kraje,
zejména splátky úroků a jistiny
úvěrů. Pokud vzniklo saldo mezi
příjmy a výdaji z titulu financování a předfinancování evropských
projektů, je navrhováno finanč-

ní krytí tohoto salda zapojením
kontokorentního úvěru, který by
byl následně hrazen poskytnutými dotacemi z evropských fondů.
V části rozpočtového výhledu
mimo evropské projekty není
uvažováno o krytí výdajů z cizích zdrojů.
Práce na rozpočtovém výhledu potvrdily důležitost zásady
reálnosti a opatrnosti při sestavování rozpočtů a rozpočtových výhledů. Už nyní je jasné,
že příprava reálného rozpočtu
na rozpočtový rok 2012, který
bude na straně daňových příjmů ovlivněn nově přijatými
zákony, bude velmi náročná.
 Anna Krištofová, odbor
ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail:
kristofova.a@kr-vysocina.cz

Přezkoumání hospodaření obcí
a dobrovolných svazků obcí za rok 2010
Na počátku měsíce června
2011 byla ukončena přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále
jen „DSO“) v kraji Vysočina
za rok 2010. Z celkového počtu
704 obcí a 71 DSO kontroloři krajského úřadu přezkoumali
hospodaření 596 obcí a 44 DSO.
Ostatní obce a DSO, zejména
města a obce s vyšším počtem
obyvatel, zadaly přezkoumání
svého hospodaření profesionálním auditorům nebo auditorským společnostem.
Od srpna do prosince roku 2010
vykonali kontrolní pracovníci krajského úřadu první dílčí přezkoumání hospodaření
u 363 obcí a u 44 DSO, přičemž
z tohoto počtu muselo být podle
zákona povinně provedeno dílčí
přezkoumání pouze u 79 obcí.
Téměř 300 obcí tedy požaduje
provedení dílčího přezkoumání
nad rámec zákona se záměrem
odstranit případně zjištěné chyby a nedostatky ještě do konce
účetního období. Žádné nedo-

statky nebyly při těchto dílčích
přezkoumáních zjištěny v hospodaření více než 70 % obcí
a 90 % DSO.
Od února do června 2011 byla vykonána druhá dílčí nebo jednorázová přezkoumání hospodaření
obcí a DSO za rok 2010. Různé
chyby a nedostatky v hospodaření uvedli kontroloři krajského
úřadu ve zprávách o výsledku
přezkoumání u 31 % obcí a 7 %
DSO, což je výsledek srovnatelný
s předchozím rokem.
Nejvíce nedostatků bylo opět
zjišťováno v hospodaření menších obcí. Nejčastěji se jednalo
o nesprávné nebo neúplné vedení účetnictví, nedostatečně prováděnou inventarizaci majetku
a závazků včetně chyb v evidenci majetku a dále o nedodržování některých povinností daných
zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, především nezveřejňování návrhu
rozpočtu a závěrečného účtu
a neprovádění či neschvalování
rozpočtových opatření tak, aby

finanční hospodaření obce probíhalo v souladu se schváleným
rozpočtem. U 22 obcí kontroloři
zjistili, že opakovaně neodstraňují nedostatky zjišťované při
přezkoumání jejich hospodaření v předchozích letech, 18 obcí
bylo upozorněno na možná rizika, která by mohla negativně
ovlivnit jejich budoucí hospodaření.
Na základě výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2010
a v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů bylo s 50 obcemi v kraji Vysočina zahájeno správní
řízení a 47 obcím z nich byly následně uloženy pokuty za dopuštění se správního deliktu. Téměř
ve všech případech se jednalo o správní delikt nezveřejnění
návrhu rozpočtu nebo závěrečného účtu na úřední desce a současně v elektronické podobě
(umožňující dálkový přístup)
nejméně po dobu 15 dní přede
dnem projednání v zastupitel(pokračování na další straně)
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stvu obce. Ve dvou případech
byl zjištěn správní delikt nehospodaření podle pravidel rozpočtového provizoria, jedna obec se
dopustila správního deliktu tím,
že nesestavila rozpočtový výhled.
Shrnutí nejčastějších nedostatků zjištěných při přezkoumá-

ní hospodaření obcí a DSO je
zveřejněno na internetových
stránkách kraje Vysočina v sekci Servis pro obce > Metodická
pomoc obcím > Přezkoumání
hospodaření obcí a DSO nebo
v sekci Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu
> Odbor kontroly. Na obou mís-

tech lze rovněž nalézt informace o základních povinnostech
obcí a DSO stanovených zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a DSO,
o rizicích zjišťovaných při přezkoumání hospodaření obcí
a DSO v kraji Vysočina a vý-

čet možných správních deliktů obcí a DSO podle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz

ROZHOVOR

Rozhovor s ředitelem Krajského úřadu kraje Vysočina Zdeňkem Kadlecem
na téma Administrativní zátěž obcí
Kolik času strávíte administrativními záležitostmi Vy
a čeho se týkají především?
Pracuji jako ředitel krajského úřadu, a moje práce má tedy
v podstatě kompletně administrativní povahu (jde především
o kombinaci manažerské práce a úřadování). Administrativa
nemůže být sprostým slovem,
nyní ani do budoucnosti se bez
ní neobejdeme. Nejde primárně
o zbytné, zatěžující činnosti. Administrativa souvisí s organizací
společnosti a jistě nemusím zdůrazňovat, že právě organizovaná společnost nám umožňuje žít
v relativním blahobytu, bezpečí,
v prostředí se solidním sociálním
i zdravotním zabezpečením. Kdo
nesouhlasí, nechť si srovná naše
podmínky pro život s podmínkami takzvaných primitivních
národů. Při své každodenní práci
se však setkávám s řadou povinných činností, které nepřinášejí
nikomu užitek, a často naopak situaci různých fyzických a práv-

nických osob komplikují, které
v důsledku omezují a doslova
ohrožují naši konkurenceschopnost. Pokud bychom skutečně
chtěli hledat cesty ke zlepšení,
pak bychom museli začít u právního řádu, zjednodušovat zákony
a na ně navazující předpisy, odstraňovat bariéry, omezovat přebujelou regulaci. Naším heslem
by mělo být „méně státu (resp.
méně veřejného sektoru), více
svobody a odpovědnosti každého jednotlivého subjektu“.
Používáte nějaké mechanismy nebo pomůcky (např. software), které Vám tuto práci
zjednodušují?
Pochopitelně, používám ve velké míře a aktivně hardwarové
i softwarové prostředky informačních a komunikačních technologií. Někdy pomáhají, jindy
práci i život spíše komplikují.
Samo o sobě to tedy není záchranou. Především je třeba naučit se
pracovat s moderními technolo-

giemi účelným způsobem, efektivně. To je trvalý úkol pro nás,
kdo působíme ve veřejné správě,
i pro celou společnost.
Jsou stížnosti starostů na přílišnou administrativu podle
Vás oprávněné, nebo přehánějí?
Ano, do určité míry mohou být
tyto stížnosti oprávněné. Práce ve veřejné správě je zatížena
přebujelou administrativou patrně ještě více než v soukromém
sektoru.
Co by se podle Vás dalo zjednodušit v jejich případě?
Cesta k nápravě není snadná,
neexistuje jednoduchý recept.
Jak jsem již uvedl, je třeba začít zjednodušováním právního
řádu. Naše zákonodárné sbory neustále chrlí nové a nové
stále obsáhlejší a podrobnější
zákony a stejně se chovají ministerstva v případě vyhlášek.
Psané právo však ani tak nikdy

nedokáže postihnout celou realitu
a vždy bude pokulhávat za pestrostí života. Proč tedy klademe
tak velký důraz na psané právo,
na přesnou dikci? Proč nedokážeme psané právo omezit na
principy, zásady, hlavní směrování? V právním řádu se již nyní
nevyznají ani na slovo vzatí odborníci, stále více je praxí vynucována užší a užší specializace
právníků. I správní rozhodnutí, která dříve měla v průměru
jen dvě strany textu, jsou nyní
obvykle patnáctistránková. Půjde-li to tak dále, dostane se aplikace právního řádu do zásadní
krize. Ta může způsobit nejen individuální nespravedlnosti a kolapsy, ale také ochromení života
v celospolečenském měřítku.
Nemohli bychom svěřit Ústavou
například Senátu, jehož účelnost
je stále tolik diskutovaná, úkol
pracovat na rušení zbytečné regulace, na zjednodušování práva
a hledání dlouhodobě udržitelného rozvoje právního řádu?

My třídíme nejlépe – průběžné výsledky soutěže obcí
Aktivní účast v systému odděleného sběru využitelných
složek komunálního odpadu
všech obcí zapojených do systému Ekokom opět hodnotí
soutěž obcí.

Obce jsou pro účely soutěže
rozděleny do čtyř kategorií
a podklady pocházejí ze čtvrtletních výkazů zasílaných
obcemi do společnosti EKO-KOM, a. s.

Kategorie do
500 obyvatel

Kategorie
501 – 2 000

Kategorie
2 001 – 10 000

Kategorie
nad 10 000

1. místo

Lovčovice

Dobronín

Velká Bíteš

Havlíčkův Brod

2. místo

Kuklík

Březník

Luka n. Jihl.

Nové Město n. M.

3. místo

Hostětice

Štoky

Pacov

Jihlava

Průběžné výsledky po polovině hlavní soutěže
Výsledky a kritéria hodnocení všech dílčích soutěží jsou
zveřejněny na www.tridime-vysocina.cz, spolu s přehledy
minulých ročníků soutěží a informacemi o třídění. Soutěž
končí 30. září. Vítězové hlavní
(1.–3. místo) a vedlejší (1. místo) soutěže ve všech kategoriích získají na slavnostním

ukončení na konci listopadu
od kraje finanční dar. Alokovaná částka činí 600 tisíc Kč
stejně jako pro minulý ročník
soutěže. Realizátorem soutěže
je Agentura Dobrý den z Pelhřimova.
Má to smysl. Třiďte odpad!
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz
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Ochrana veřejného zdraví
V částce 57/2011 Sbírky zákonů vydané dne 6. 6. 2011 byl pod
č. 151 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona komplexně
upravuje hygienické požadavky na vody využívané ke koupání osob, když transponuje
směrnici Evropského parlamentu a Rady o řízení jakosti
vod ke koupání.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.

Novinky ve Sbírce zákonů

Profily vod ke koupání
V částce 58/2011 Sbírky zákonů vydané dne 13. 6. 2011 byla
pod č. 155 publikována vyhláška o profilech povrchových
vod využívaných ke koupání.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2011.

infrastruktury do českého právního řádu. Současně umožňuje
účinnější vymáhání povinností souvisejících s výběrem elektronického mýtného, tj. uhradit
včas a řádně mýtné.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2011.

Pozemní komunikace
V částce 57/2011 Sbírky zákonů vydané dne 6. 6. 2011 byl pod
č. 152 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Novela zákona především implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/
ES o řízení bezpečnosti silniční

Mimořádně nadané děti
V částce 56/2011 Sbírky zákonů vydané dne 6. 6. 2011 byla
pod č. 147 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2011.

Elektroodpady
V částce 59/2011 Sbírky zákonů vydané dne 13. 6. 2011
byla pod č. 158 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 352/2005 Sb.,
o podrobnostech nakládání
s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách
financování nakládání s nimi
(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2011.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Informace o novém jízdním řádu na železnici
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina uspořádal tak jako v předchozích letech koordinační porady k železničnímu jízdnímu řádu 2011/2012. Tyto porady
se konaly:
16. 3. 2011 v Jihlavě k tratím č. 237 a 225 část
21. 3. 2011 v Okříškách k tratím č. 240, 241 a 252
23. 3. 2011 v Přibyslavi k tratím č. 212, 230, 250 a 238
25. 3. 2011 v Jihlavě k trati č. 251
28. 3. 2011 v Jihlavě k tratím č. 224, 228, 225 a 227
Na těchto poradách byly projednány připomínky či požadavky zástupců obcí k tvorbě nového železničního jízdního řádu
2011/2012. Na všech poradách byli přítomni zástupci drážních
dopravců Českých drah, a. s., Jindřichohradeckých místních

drah, a. s., a rovněž zástupci zpracovatele jízdního řádu Správy
železniční dopravní cesty, s. o. Vznesené připomínky byly částečně řešeny již na místě nebo v následujícím období.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 9. 6. 2011 od zpracovatele jízdního řádu pracovní
návrh železničního jízdního řádu 2011/2012 v tištěné formě. Podrobnější informace o aktuálním stavu prací na návrhu jízdního řádu
2011/2012 je možné získat u jeho zpracovatele, a tedy u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Dlážděná 1003/7,
PSČ 110 00.
Nový jízdní řád na železnici bude platit od neděle 11. 12. 2011.
 Zdeněk Navrkal, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 287, e-mail: navrkal.z@kr-vysocina.cz

Realizovaná firemní strategie slévárny bude mít podobu
integrovaného povolení
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, je dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, příslušný pro vedení správního řízení ve věci vydání integrovaného
povolení. Integrovaná povolení a jejich změny jsou vydávána od
roku 2003 pro cca 80 zařízení v kraji Vysočina. Posledním aktuálním příkladem je společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko,
s. r. o., která v rámci dlouhodobé firemní strategie činí postupné inovativní technologické kroky pro modernizaci a zefektivnění
slévárenské výroby, jež má v Novém Ransku letitou tradici. Jednou
z nejnákladnějších současných investic je nahrazení dvou stávajících studenovětrných kuploven za středofrekvenční indukční pec
se dvěma kelímky o projektovaném výkonu 80,88 t/den. Spolu se
stávající indukční pecí o projektovaném výkonu 4 t/den tak společnost naplnila kapacitní dikci kategorie 2.4. zákona č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci, v platném znění, ze které pro provozovatele takovéhoto zařízení vyplývá zákonná povinnost podat místně příslušnému krajskému úřadu žádost o integrované povolení.
Vlastnímu podání žádosti předcházela řada aktivních jednání za

účasti Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí, Správy CHKO Žďárské Vrchy, České inspekce životního
prostředí a Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, jejichž cílem bylo zejména přesně vymezit samotný rozsah povolovaného
zařízení. V současné době vede odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina kroky ve věci vydání integrovaného
povolení, v jehož rámci budou provozovatelem a výše uvedenými
odbornými subjekty nastaveny s ohledem na maximální ochranu životního prostředí komplexní podmínky provozu zařízení slévárny. Těchto jednání se může též zúčastnit obec a občané, kteří
mohou svými názory přispět k objektivnímu stanovení podmínek
ochrany životního prostředí. Bližší údaje o zařízeních a probíhajících správních řízeních lze nalézt na veřejně přístupném informačním portálu integrované prevence na adrese www.mzp.cz/
ippc.
 Miroslav Janoušek, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 525, e-mail: janousek.m@kr-vysocina.cz
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Individuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně
patologických jevů vyhodnocuje končící školní rok
S koncem školního roku tým Individuálního projektu Podpora
systému primární prevence sociálně patologických jevů shromažďuje a třídí informace i data vztahující se k aktivitám a cílům
projektu ve školním roce 2010/2011. Na konci července je v monitorovací zprávě předá Ministerstvu školství.
Projekt, který běží od jara 2010, se již teď – více než rok a půl
před svým koncem – blíží k naplnění takzvaných indikátorů. Odborná a finanční manažerka Alena Vidláková k tomu říká: „Aktuálně to vypadá tak, že jsme velmi blízko splnění stanoveného
počtu pedagogů, které jsme měli v rámci vzdělávání pedagogů
podpořit.“ Úspěšné jsou i programy primární prevence hrazené
z finančních prostředků projektu, jež probíhají na více než padesáti školách v kraji. Přesný počet žáků a studentů, kteří se jich zúčastnili, bude znám ke konci července.
V letošním školním roce se realizátorům projektu podařilo uspořádat patnáct vzdělávacích akcí. Některé byly celokrajské, jiné lokální. Kromě pedagogů se jich účastnili také policisté, probační
a sociální pracovníci, zástupci neziskového sektoru či odborní-

ci z pedagogicko-psychologických poraden. Tématem byly například drogy, kyberšikana a záškoláctví. „V příštím školním
roce budeme v pořádání seminářů pokračovat. Tentokrát bychom
chtěli více zaměřit pozornost na vzdělávání v rámci jednotlivých
okresů, a vyjít tak vstříc konkrétním potřebám daných oblastí,“
dodává Alena Vidláková.
O prázdninách bude mít tým projektu prostor k práci související s plněním dalších cílů projektu. V září se vedle seminářů pro
učitele opět rozběhnou i programy primární prevence pro žáky
a studenty. Odborní garanti budou pokračovat v návštěvách škol
v kraji Vysočina. Bližší informace o projektu a kontakty naleznete na sociálním portálu krajského webu v sekci Projekty kraje financované z EU.
 Zuzana Lesinová, odbor sociálních věcí
telefon: 564 602 815, e-mail: lesinova.z@kr-vysocina.cz

Zásady pro poskytování dotací – místní Agenda 21 a Zdraví 21

Do 20. září 2011 je ještě možné podat žádost o dotaci ze Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina
na propagaci a naplňování místní Agendy 21, a Zdraví 21. Ža-

datelé – obce, mikroregiony,
svazky obcí a NNO, kteří jsou realizátory místní Agendy 21 a školy zařazené do programu Škola
podporující zdraví mohou získat
z krajského rozpočtu 60 % celkových uznatelných nákladů na projekt, přičemž maximální podpora
ze strany kraje činí až 60 000 Kč.

Celková alokace pro rok 2011
je 2 500 000 Kč. V prvních
dvou termínech odevzdávání žádostí ( 20. 2. a 20. 4.) bylo
schváleno celkem 38 žádostí
a přiděleno 2 075 266 Kč. Mezi
nejčastěji podporované aktivity patří osvětové kampaně, zavádění principů udržitelného

rozvoje a zdravého životního
stylu, přeměna školních zahrad
na přírodní učebny a plánování
s veřejností.
 Dana Kratochvílová, koordinátorka projektu Zdravý kraj
a MA21
telefon: 564 602 586 e-mail:kratochvilova.d@kr-vysocina.cz

Skutek roku 2010
Dne 7. června proběhlo na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou slavnostní vyhlášení II. ročníku soutěže Skutek roku.
Soutěž byla v letošním roce vyhlášena v rámci projektu Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem
Gemeinde 21 v Dolním Rakousku, zkráceně MA-G 21, který je
financován z Operačního programu Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007–2013.
Oceněno bylo celkem 22 osob za 17 skutků a pět organizací za projekty v oblasti Sociální, která se týká témat rodina a sociální integrace seniorů a mládeže, v Ekonomické oblasti s tématy zemědělství,
Uplatnění na trhu a spolupráce, v oblasti Sídel staveb a bydlení zaměřené na revitalizaci a utváření sídel. V poslední z oblastí, v Životním
prostředí, soutěžily projekty s tematickým zaměřením na udržitelnou
energii, alternativní řešení dopravy a ochranu životního prostředí.

Projekty jsou vybírány podle míry zapojení obyvatel a originality. Letošní rok vyhrál například projekt rekonstrukce staré venkovské školy a její předělání na ekologické a společenské centrum
nebo zapojení zhruba 80 studentů do projektu, jehož cílem bylo
nahradit seniorům v domově důchodců chybějící rodinu.
Všech pět oceněných projektů postupuje do přeshraniční části soutěže, kde budou na podzim příštího roku hodnoceny spolu
s projekty z Dolního Rakouska. V kraji mezitím proběhne ještě
III. ročník soutěže, tentokráte Skutek 2011. Sběr projektů do této
soutěže bude probíhat na začátku roku 2012. Hlásit se mohou veškeré právnické osoby. Více informací naleznete na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj nebo na www.kr-vysocina.cz/mag21.
 Markéta Fous, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail: fous.m@kr-vysocina.cz

Změna v agendě vydávání rybářských lístků

Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 104/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 99/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů (o rybářství). Jednou ze

změn zákona o rybářství je
přesunutí kompetence k vydávání rybářských lístků z obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností na obecní úřady

obcí s pověřeným obecním úřadem. Ustanovení § 13, odst. 8,
věta první, zákona o rybářství,
pak podle této změny nově zní:
„Rybářský lístek vydává obča-

nům České republiky obecní
úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu
má žadatel o vydání rybářského
lístku trvalý pobyt, popřípadě
(pokračování na další straně)
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cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.“
V praxi to znamená, že od uvedeného data se v našem kraji z dosavadních 15 výdejních
míst tento počet rozšíří na 26.
Po tomto datu je tedy třeba věnovat zvýšenou pozornost mís-

tu podání žádosti o rybářský
lístek. Ostatní podmínky pro
vydání rybářského lístku zůstávají beze změn. V kraji Vysočina budou nově vydávat
rybářské lístky tyto městské
úřady: Golčův Jeníkov, Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův

Brod, Hrotovice, Humpolec,
Chotěboř, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Jihlava, Kamenice nad Lipou, Ledeč nad
Sázavou, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové
Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Počátky, Polná, Přibyslav,

Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč,
Třešť, Velká Bíteš, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou.
 Martin Drápela, odbor lesního a vodního hospodářství a
zemědělství
telefon: 564 602 207, e-mail:
drapela.m@kr-vysocina.cz

Konec školního roku je již tradičně vyhrazen oceňování
talentovaných žáků kraje Vysočina
Slavnostní vyhlášení ocenění
Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2011 proběhlo
24. 6. 2011 ve Žďáru nad Sázavou za účasti představitelů kraje Vysočina.
Z celkového počtu 177 návrhů
na ocenění Talent Vysočiny 2011
bylo oceněno 82 žáků, z toho
devět z nich formou desetiměsíčního stipendia a 73 formou jed-

norázového stipendia. Ocenění je
určeno pro žáky, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných
výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjejí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní
i mimoškolní, respektive zájmové činnosti. Návrh na nominaci
podává škola, školské zařízení či
organizace zabývající se výchovou a vzděláním v pěti oborech

– humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém či sportovním. V každé kategorii byli
zvlášť oceněni žáci základních
škol a zvlášť žáci středních škol.
Také bylo vyhlášeno ocenění
Cena hejtmana Vysočiny. Hejtman kraje uděluje toto ocenění
žákům základních a středních
škol za zcela výjimečné výsledky v určitém oboru. Cena

hejtmana Vysočiny byla udělena třem žákům.
Celkem byla žákům udělena
stipendia ve výši 286 000 Kč.
Další informace na stránkách
http://mladez.kr-vysocina.cz.
 Věra Trávníková, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 942, e-mail:
travnikova.v@kr-vysocina.cz

K povinnosti obcí odebírat Sbírku zákonů v listinné podobě
V současné době, kdy nejen
územní samosprávné celky hledají možnosti, jak ušetřit finanční prostředky, a vylepšit tím své
napjaté rozpočty, jsme u příslušného ústředního orgánu – Ministerstva vnitra ČR – zjišťovali,
jak je to s povinností obcí odebírat „papírovou“ podobu Sbírky zákonů.
Tato povinnost se dovozuje z § 13
zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o Sbírce zákonů“), podle kterého jsou
obce, městské obvody a městské
části územně členěných statutárních měst povinny v pracovních
dnech každému umožnit nahlížení do Sbírky zákonů. Tato povinnost se vztahuje vždy na celou
částku s výjimkou rozsáhlých
příloh právních předpisů, které je
možno vyhlásit v samostatných
přílohách částek Sbírky zákonů,
vydaných současně s příslušnou
částkou, v níž je vyhlašován text
právního předpisu, o jehož přílohu se jedná.
Z této dikce zákona sice jednoznačně nevyplývá, že by
existovala povinnost odebírat

Sbírku zákonů v listinné podobě, ale problém spočívá v tom,
že v současné době je pouze
tato listinná podoba garantována Ministerstvem vnitra, které
Sbírku zákonů vydává. Jiný výstup (např. ASPI či Portál veřejné správy ČR www.portal.gov.
cz) není úředně ověřen, a nelze tedy považovat za postup
souladný s požadavky zákona, pokud někdo požádá o nahlédnutí do Sbírky zákonů a je
mu předložen například výtisk příslušné pasáže právního
předpisu z elektronického systému právních předpisů, neboť
tyto systémy pro práci s právními předpisy nejsou garantovány státem (není úředně ověřena
shoda s oficiální verzí, která je
pouze v listinné podobě).
Dle ustanovení § 10, odst. 1,
zákona o Sbírce zákonů, Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv vydává, zajišťuje
její tisk a distribuci Ministerstvo vnitra. Následně v § 12
citovaného zákona je stanoveno, že Ministerstvo vnitra
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup stejnopis Sbírky zákonů vydávané po

4. květnu 1945 a Sbírky mezinárodních smluv. Hovoříme-li
proto o stejnopisu Sbírky zákonů a stejnopisu Sbírky mezinárodních smluv, lze konstatovat,
že tento není považován za primární zdroj, kterým je listinná
podoba. S ohledem na způsob
zveřejnění stejnopisu na webových stránkách Ministerstva
vnitra lze též vycházet z toho,
že požadavkům zákona odpovídá praxe, při níž obec jednotlivé částky Sbírky zákonů
zajišťuje v listinné podobě tím,
že je tiskne z internetových
stránek Ministerstva vnitra na
adrese www.mvcr.cz/clanek/
sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx, neboť na této
adrese je zveřejňován stejnopis
Sbírky zákonů v souladu s § 12
zákona o Sbírce zákonů. Tuto
možnost lze připustit z důvodu,
že stejnopis je zveřejňován ve
formátu pdf, čímž je zaručena
obsahová (ale i formální) shoda se Sbírkou zákonů v listinné podobě, neboť nelze změnit
obsah takto zveřejněného znění zákona.
Je-li tedy pro obce zákonem
stanovena povinnost umož-

nit nahlédnutí do Sbírky zákonů, pak se tím má na mysli její
primární (tedy listinná) podoba, kterou lze však získat nejen pravidelným odebíráním
Sbírky zákonů, ale též například jeho výpůjčkou, pořízením kopie či tiskem stejnopisu
z výše uvedené internetové adresy Ministerstva vnitra.
Závěrem lze tedy konstatovat, že obce jsou povinny
zabezpečit přístup Sbírky zákonů na svých úřadech v listinné podobě. Nemají však
zákonem uloženou povinnost
Sbírku odebírat v listinné
podobě, jestliže jinak zajistí plnění zákonné povinnosti
umožnit do ní nahlížet.
Povinnost mít na obecním
úřadu k nahlédnutí (k dispozici) Sbírku zákonů, lze
splnit například pořízením
kopie či tiskem jednotlivých
částek z internetových stránek Ministerstva vnitra.
(Zdroj: www.mvcr.cz)
 David Marek, oddělení
ostatních správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

číslo 7/2011

ZPRAVODAJ

strana 6

Projekt eCitizen II – implementace v obcích kraje Vysočina

Projekt eCitizen II má za cíl podpořit interakci mezi občany a subjekty veřejné správy, zapojit občany do lokálních veřejných rozhodovacích procesů a obecně změnit postoj veřejné správy k dané
problematice. Vedoucím partnerem projektu je Finský Baltický
Institut, dalšími projektovými partnery jsou: Tampere (Finsko),
Odense (Dánsko), Tartu (Estonsko), Flevoland (Nizozemí), Region
Jihozápad (UK), Bologna (Itálie), Patras (Řecko), Miskolc (Maďarsko), Vysočina (ČR), Svaz baskických obcí EUDEL (Španělsko).
V kraji Vysočina se do projektu pilotně zapojily obce Humpolec, Náměšť nad Oslavou, Nové město na Moravě, Okříšky, Telč,
Třebíč a Velké Meziříčí. Zapojení dalších obcí je možné kdykoliv
v průběhu projektu. Na Vysočině se v průběhu realizace projektu
posoudí zkušenosti finského Tampere s nasazením komplexu služeb pro občany (VALMA) a vybrané úspěšné postupy budou vyzkoušeny jako nová služba pro občany daných obcí pod názvem
VÁŠ NÁZOR. Systém Váš názor umožňuje občanům vyjádřit se
nad daným tématem, o kterém samosprávný celek rozhoduje. Po
zveřejnění daného tématu na webu www.vas-nazor.cz mohou občané nejen procházet podkladové materiály k danému tématu, ale

především on-line zveřejnit svůj názor či návrh řešení. Systém je
tedy možno brát jako zdroj nápadů a podnětů ze strany občanů,
kterých se problém přímo dotýká. Je zřejmé, že pohled na řešení
problému se často může lišit z pozice politika a z pozice „řadového“ občana. Každý názor je proto cenný a může ovlivnit rozhodnutí politiků v dané věci. Nezáleží tedy na kvantitě názorů, ale
spíše na jejich obsahu a kvalitě. Nezbytným předpokladem, aby
celý systém fungoval, je ochota politiků zamyslet se nad názory
občanů a stejně tak důvěra občanů v daný systém. Z tohoto důvodu systém obsahuje i zpětnou vazbu, ve které mohou politici učiněné rozhodnutí náležitě zdůvodnit.
Koncem měsíce června bylo spuštěno pilotní testování platformy
v Novém Městě na Moravě, první téma, které Nové Město na Moravě do nového systému vložilo, je řešení aktuální problematiky
výherních hracích automatů a jiných technických herních zařízení. Spuštění prvních témat v dalších pilotně zapojených obcích
bude následovat postupně do konce července 2011.
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2011
konaného dne 21. 6. 2011
Usnesení 0266/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0267/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Jaroslava Huláka a Ing.
Jiřího Uchytila ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2011.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0268/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

lu ZK-04-2011-05, př. 2 ■ neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana
a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 – II. část dle materiálu ZK-04-2011-05, př. 3, zamítá žádost města
Polná o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 – II. část dle materiálu ZK-04-2011-05, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0272/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro členy
a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12.
2010 – 31. 5. 2011 dle materiálu ZK-04-2011-06, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0270/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2011-04, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0273/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ odměny pro
předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2010
– 31. 5. 2011 dle materiálu ZK-04-2011-07, př. 1 ■ odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 12. 2010 – 31. 5. 2011 dle materiálu
ZK-04-2011-07, př. 2, bere na vědomí vzdání se odměny Ing. Stanislava Hanuše
za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, do kterého je za
politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 12. 2010 – 31. 5. 2011, dle materiálu
ZK-04-2011-07, př. 3.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů, termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0271/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu
prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 – II. část dle materiálu ZK-042011-05, př. 1, rozhoduje ■ poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana
a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci
Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 – II. část dle materiá-

Usnesení 0274/04/2011/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: OSH, termín: 21. 06. 2011
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 9, zdrželo se 6.

Usnesení 0269/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 7/2011
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Usnesení 0275/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové
opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti j. n., položky 5901 – Nespecifikovaná rezerva, při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ve výši 17 049 tis. Kč
s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci ■ změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Zdravotnickou
záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na rok 2011 o částku
17 049 tis. Kč z důvodu částečného pokrytí plánované ztráty vyvolané zprovozněním tří nových stanovišť záchranné služby a dopadem nižší úrovně příspěvku na
provoz oproti předcházejícímu roku.
odpovědnost: OZ, OE, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0276/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-042011-10, př. 1, ZK-04-2011-10, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, termín: do 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0277/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-04-2011-83, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, OE, termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0278/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012 až 2014 dle materiálu ZK-04-2011-11, př. 1, bere
na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na roky 2012 až 2014 dle materiálu ZK-04-2011-11, př. 2, a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty
spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2011-11, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0279/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden–duben 2011 dle
materiálu ZK-04-2011-12, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. června 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0280/04/2011/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: OSH, termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0281/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace
uvedené v materiálu ZK-04-2011-14, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0282/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2011 žadatelům na projekt a ve
výši dle materiálu ZK-04-2011-15, př. 1, na základě vzorové smlouvy poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-04-2011-15, př. 3 ■ neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2011 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu
ZK-04-2011-15, př. 2.
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odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0283/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 136P/2011/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 dle materiálu ZK-04-2011-16, př. 1,
schvaluje jmenovitou akci uvedenou v příloze č. 1 tohoto Dodatku, jež má být spolufinancována z fondů Evropské unie, dle materiálu ZK-04-2011-16, př. 1, přijímá
závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli (SFDI) ve výši, v jaké podle
Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky
z fondů Evropské unie u akce spolufinancované z fondů Evropské unie uvedené
v Příloze č. 1 tohoto Dodatku dle materiálu ZK-04-2011-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0284/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě,
§ 2212 – Silnice, o částku 26 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 26 800 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0285/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351
– Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00013) o částku
4 850 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě (položka 6121 – Budovy a stavby) o stejnou částku 4 850 000 Kč
■ zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 4 850 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-04-2011-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚS, příspěvkové organizace, termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0286/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky par. č. 76/1 o výměře 349 m2, par. č. 137/2 o výměře 237 m2 a par.
č. 1015/4 o výměře 161 m2 v k. ú. a obci Batelov a pozemky par. č. 835/2 o výměře
10 m2 a par. č. 835/3 o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 89-288/2010
z pozemku par. č. 835, v k. ú. Rácov a obci Batelov z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví městyse Batelov ■ nabýt darem pozemek par. č. 842/18 o výměře 10 m2,
oddělený geometrickým plánem č. 89-288/2010 z pozemku par. č. 842/5 v k. ú. Rácov a obci Batelov a pozemek par. č. 1546 o výměře 9 m2 v k. ú. Nová Ves u Třešti
a obci Batelov, z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 610 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2011-19, př. 1 ■ dodatek č. 611 Zřizovací listiny Krajské správa a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-04-2011-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0287/04/2011/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. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0288/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky v rozsahu, způsobem a za cenu dle materiálu ZK-042011-21, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy.
odpovědnost: OM, termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0289/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy
o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu trvalých záborů a za cenu dle materiálu
ZK-04-2011-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0290/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt
pozemky dle materiálu ZK-04-2011-23, 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. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0291/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 4959/36 o výměře 6 m2 v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice z vlastnictví města Černovice do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek
č. 613 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2011-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0292/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky uvedené v materiálu ZK-04-2011-25, př. 1, v k. ú. a obci Nová Cerekev
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nová Cerekev ■ nabýt darem
pozemky uvedené v materiálu ZK-04-2011-25, př. 2, v k. ú. a obci Nová Cerekev
z vlastnictví městyse Nová Cerekev do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 614 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-04-2011-25, př. 3 ■ dodatek č. 615 Zřizovací listiny
Krajské správa a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2011-25, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0293/04/2011/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. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0294/04/2011/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 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0295/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 938/6 – ost. plocha, silnice o výměře 319 m2, oddělený GP č. 13110/2011 z pozemku par. č. 938/1– ost. plocha, silnice v k. ú. Kozlov u Křižanova,
obec Kozlov, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov, schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 617 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2011-28, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0296/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem díl a par. č. 2075, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 76 m2 a par.
č. 2075/9, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 57 m2, nově oddělené geometrickým plánem č. 229-23/2010 z pozemku par. č. 2075 v k. ú. Olší nad Oslavou a obci
Velké Meziříčí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí,
schvaluje dodatek č. 618 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2011-29, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0297/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést pozemky
par. č. 1176 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m2 a par. č. 1177 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 18 m2, v k. ú. a obci Věž, z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví ZAS Věž, a. s., se sídlem Věž 118, 582 56 Věž, IČ: 259 24 711, za dohodnutou kupní cenu 1 080 Kč, schvaluje dodatek č. 9 Zřizovací listiny Ústavu sociální
péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2011-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0298/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
díl „b“ o výměře 22 m2, oddělený GP č. 53-1455/1999 z pozemku par. č. 342/1– ost.
plocha, jiná plocha, v k. ú. a obci Hornice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Hornice, schvaluje dodatek Zřizovací listiny č. 619 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2011-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0299/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1037/2 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 114 m2 a par. č. 1037/3 – ost.
plocha, jiná plocha o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Puklice z vlastnictví kraje Vysočina
do vlastnictví obce Puklice, schvaluje dodatek Zřizovací listiny č. 620 Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2011-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0300/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky: – par. č. 772/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 283 m 2,
– par. č. 776/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 726 m 2, – par. č. 779,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 507 m 2, – par. č. 783, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 911 m2, – par. č. 784, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 894 m2, – par. č. 785/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 738 m2, – par. č. 785/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2,
– par. č. 789/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 412 m2, – par. č.
790/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 662 m 2, – par. č. 792/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3487 m2, – par. č. 798/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 4 793 m2, – par. č. 799, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 601 m2, – par. č. 800, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 745 m2, – par. č. 802/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 429 m 2,
– par. č. 802/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 168 m2 v k. ú. Kamenice Herálce a obci Herálec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec, schvaluje dodatek č. 621 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2011-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0301/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek st. par. č. 45, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8 m 2 v k. ú. Jilemník
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a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův
Brod, schvaluje dodatek č. 622 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2011-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0302/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek st. par. č. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m2 v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu a obci Radostín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví
obce Radostín, schvaluje dodatek č. 623 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2011-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0303/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 44/5 – ost. plocha, dobývací prostor o výměře 852 m2, par. č. 44/11
– ost. plocha, dobývací prostor o výměře 230 m2, pozemky ve ZE – původ PK par.
č. 44/5 o výměře 3 742 a par. č. 45/3 o výměře 1 591 m2 v k. ú. Milatice, obec Šebkovice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Šebkovice, schvaluje dodatek
Zřizovací listiny č. 624 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2011-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 21. června 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0304/04/2011/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. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0305/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky: – par. č. 513/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2, par.
č. 513/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, par. č. 513/6, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2, a par. č. 513/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 141 m2, nově oddělené geometrickým plánem 213-37/2009
z pozemku par. č. 513/2, – par. č. 520/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 284 m2 a par. č. 520/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 480 m2,
nově oddělené geometrickým plánem 211-37/2009 z par. č. 520, – par. č. 518/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 107 m2, par. č. 518/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 780 m2, par. č. 518/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 194 m2, par. č. 518/5, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 187 m2, nově oddělené geometrickým plánem 211-37/2009 z par. č. 518, –
par. č. 545/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 212 m2, nově oddělený
geometrickým plánem 211-37/2009 od par. č. 545, v k. ú. a obci Leština u Světlé,
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Leština u Světlé, schvaluje dodatek č. 625 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-04-2011-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0306/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Menhartice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se
kraj zaváže darovat obci Menhartice část pozemku par. č. 1089/3 – ost. plocha, silnice, určenou pro výstavbu chodníku, popř. veřejnou zeleň, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Menhartice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. září 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0307/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ změnit usnesení 0463/06/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2009-47, př. 1, se u pozemku par.
č. 3924/1 mění výměra z 22 819 m2 na novou výměru 22 250 m2 ■ nabýt bezúplatně pozemek par. č. 3924/10 o výměře 431 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0308/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky par. č. 724/2 – ostatní plocha, silnice, o výměře 2 414 m2, par. č. 724/3 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 1 966 m2, par. č. 724/9 – ostatní plocha, silnice, o výměře 24 m2, par. č. 733/7 – ostatní plocha, silnice, o výměře 114 m2 a par. č. 733/17
– ostatní plocha, silnice, o výměře 210 m2 v k. ú. a obci Hodíškov z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní
podnik v likvidaci, se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, IČ: 000 16 918, do vlastnictví
kraje Vysočina za kupní cenu 50 Kč/m2, schvaluje dodatek č. 626 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-04-2011-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0309/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o zřízení věcných břemen v návaznosti na Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy darovací a smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi krajem
Vysočina a městem Telč dne 12. 1. 2011 v souvislosti s akcí Stavební úpravy a dostavba areálu škol v ulici Hradecká, Telč, rozhoduje ■ nabýt darem budovu bez
č. p./č. e. stojící na pozemku st. par. č. 1994 včetně všech součástí a příslušenství,
pozemek st. par. č. 1994, zastavěná plocha o výměře 367 m2, nově oddělený GP
č. 1848-30/20011, a pozemky st. par. č. 2289/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře
167 m2, st. par. č. 2289/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 58 m 2 včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. a obci Telč ■ převést darem pozemek st. par. č. 2467,
zastavěná plocha, o výměře 56 m 2, oddělený GP č. 1848-30/20011 z pozemku par.
č. 610/7 a pozemky par. č. 609/13, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 313 m2,
par. č. 609/15, ost. plocha, zeleň, o výměře 8 m2, par. č. 609/16, ost. plocha, zeleň, o výměře 11 m2, oddělené dle téhož GP z pozemku par. č. 609/11, a dále pozemek ve zjednodušené evidenci – původ PK par. č. 609/2 o výměře 694 m2 v k. ú.
a obci Telč ■ zřídit vzájemná věcná břemena na užívání nemovitostí vše dle materiálu ZK-04-2011-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. července 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0310/04/2011/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. července 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0311/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Technická
zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, o částku 5 100 000 Kč dle materiálu ZK-04-2011-46 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 5 100 000 Kč.
odpovědnost: OM, OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0312/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Technická
zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 2 400 tis. Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná, rezerva o 2 400 tis. Kč na realizaci akcí zařazených
do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0313/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem budovu na ul. Leopolda Pokorného č. p. 56 v Třebíči, část obce Zámostí, na pozemku
par. č. st. 195, a pozemek par. č. st. 195, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 561 m2
včetně součástí a příslušenství v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Třebíč, schvaluje dodatek č. 10 Zřizovací listiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, dle materiálu ZK-04-2011-82, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0314/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
v rozsahu dle materiálů ZK-04-2011-39, př. 1, a ZK-04-2011-39, př. 2, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví
kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy
a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0315/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení: – kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice,
a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, o částku
6 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-04-2011-45 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku
6 000 000 Kč, – kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví,
o částku 14 000 000 Kč dle materiálu ZK-04-2011-45 při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 14 000 000 Kč ■ zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace
u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 6 000 000 Kč
na realizaci akce Nemocnice Nové Město na Moravě – stavební úpravy pro LDN.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0316/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
finanční dotace v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2011 žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-04-2011-48, př. 1upr1, dle vzoru smlouvy uvedeném
v materiálu ZK-04-2011-48, př. 3 ■ neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2011 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-042011-48, př. 2upr1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0317/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-04-201149, př. 3 ■ Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky
č. 2 materiálu ZK-04-2011-49, př. 3, rozhoduje poskytnout podporu na grantové
projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle
Tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2011-49, př. 3, maximálně do výší a za podmínek
stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-04-2011-49, př. 3, dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu ZK-04-2011-49, př. 4.
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odpovědnost: ORR, termín: 22. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0318/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-04-201150, př. 3 ■ Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky
č. 2 materiálu ZK-04-2011-50, př. 3, rozhoduje poskytnout podporu na grantové
projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle
Tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2011-50, př. 3, maximálně do výše a za podmínek
stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-04-2011-50, př. 3, dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu ZK-04-2011-50, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 22. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0319/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci
Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2011-51, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0320/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-04-2011-52, př. 1, rozhoduje poskytnout
dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2011-52, př.
1, příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-04-2011-52, př. 1, na realizaci akcí
uvedených v materiálu ZK-04-2011-52, př. 1, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní
Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0321/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje povoluje změnu příjemce
grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0006 ze Vzdělávací a konferenční
centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Telč se sídlem: náměstí Jana
Kypty 74, 588 56 Telč, IČ: 70872180, na Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), Praha 1, Na Poříčí 4, se
sídlem Na Poříčí 1035/4, Praha, IČ: 45768455, za podmínek uvedených v materiálu
ZK-04-2011-53, př. 2, s účinností od 1. 7. 2011, rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o realizaci grantového projektu, reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0006, dle materiálu ZK-04-2011-53, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0322/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje povoluje změnu příjemce
grantového projektu, reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0026, ze Vzdělávacího a konferenčního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Telč, se sídlem: náměstí
Jana Kypty 74, 588 56 Telč, IČ: 70872180, na Národní institut pro další vzdělávání
(zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), Praha 1, Na Poříčí 4, se
sídlem Na poříčí 1035/4, Praha, IČ: 45768455, za podmínek uvedených v materiálu ZK-04-2011-54, př. 2, s účinností od 1. 7. 2011, rozhoduje uzavřít Dodatek č. 3
ke Smlouvě o realizaci grantového projektu dle materiálu ZK-04-2011-54, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0323/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ účast kraje Vysočina jako partnera projektu Zdraví bez hranic v rámci Operačního programu Cíl
3 – Evropská uzemní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 30 000 €, tj. 735 000 Kč (10 % z celkových
nákladů kraje, 1 euro = 24,5 Kč) ■ převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či jiných zdrojů ve výši max. 7 350 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Zdraví bez hranic, rozhoduje
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uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery
v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 dle materiálu ZK-04-2011-55, př. 1, prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2011-55, př. 2, v části 1.
odpovědnost: ORR, OZ, termín: 21. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0324/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ účast kraje Vysočina jako partnera projektu Dosažitelnost spojuje v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 se
spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 6 000 €, tj. 147 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,5 Kč) ■ převod finančních prostředků z Fondu
strategických rezerv či jiných zdrojů ve výši max. 1 470 000 Kč na zvláštní účet
kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Dosažitelnost spojuje, rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 – Evropská územní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 dle materiálu ZK-04-2011-56,
př. 1, prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2011-56, př. 2, v části 1.
odpovědnost: ODSH, ORR, termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0325/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze
dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Domamil, okr. Třebíč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0326/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami
Nové Město na Moravě ve výši 581 700 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 1 004 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory
přípravy sportovních talentů na školách s oborem Gymnázium a Gymnázium se
sportovní přípravou na 3.– 4. čtvrtletí roku 2011.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0327/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro
děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2011-58, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0328/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Školní vybavení pro
žáky 1. ročníku základního vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-04-2011-59, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizují obce, dle
materiálu ZK-04-2011-59, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0329/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 19 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školního statku, Humpolec, Dusilov 384,
dle materiálu ZK-04-2011-60, př. 1, deleguje zástupcem kraje Vysočina na valné
hromady obchodních společností, v nichž má kraj Vysočina majetkovou účast, Ing.
Jana Máchu dle materiálu ZK-04-2011-60, př. 2.
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odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0330/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci
společné části maturitní zkoušky školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím), dle materiálu ZK-04-2011-61, př. 1, a soukromým školám dle materiálu
ZK-20-2011-61, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0331/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, Smetanovo
náměstí 31, dle materiálu ZK-04-2011-62, př. 2 ■ uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu ZK-04-2011-62, př. 1 ■ schválit darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu ZK-04-2011-62, př. 3
■ schválit smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu ZK-04-2011-62, př.
4 ■ převést darem z vlastnictví kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví
města Havlíčkův Brod, IČ: 00267449, darovací smlouvou dle materiálu ZK-042011-62, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, EO, MO, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0332/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ přehled
diskuse k návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních
škol zřizovaných krajem dle materiálů ZK-04-2011-63, př. 3, ZK-04-2011-63, př. 4,
ZK-04-2011-63, př. 5, ZK-04-2011-63, př. 6 ■ materiál Opatření ke zvyšování kvality vzdělávání a ekonomické efektivity středního školství v období demografického poklesu dle materiálů ZK-04-2011-63, př. 1, a ZK-04-2011-63, př. 2 ■ úkol
zpracovat návrh na monitorování kvality vzdělávání a provozně ekonomické efektivity ve středních školách uložený OŠMS a ředitelům středních škol, schvaluje
záměr řešit snížení nabídky oboru Víceleté gymnázium, pokud o to v zájmu zlepšení podmínek v základní škole požádá město, na jehož území sídlí krajem zřízená
střední škola poskytující vzdělávání v oboru Víceleté gymnázium.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0333/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 1 648 000 Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 1 648 000 Kč, rozhoduje poskytnout dotace na podporu
dobrovolnictví v celkové výši 1 648 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu
ZK-04-2011-64, př. 1, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2011-64, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 15. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0334/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 4 529 500 Kč pro poskytovatele
sociálních služeb dle materiálů ZK-04-2011-65, př. 1, a ZK-04-2011-65, př. 2,
schvaluje ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci
o částku 4 529 500 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku
4 529 500 Kč dle materiálů ZK-04-2011-65, př. 1, a ZK-04-2011-65, př. 2 ■ vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-04-2011-65, př. 3.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 30. 8. 20
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0335/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým
organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout
dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 523 000 Kč
z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, dle materiálu ZK-04-2011-66, př. 1, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí
dotace dle materiálu ZK-04-2011-66, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0336/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 2451
– Splátky půjčených prostředků o částku 3 281 850,05 Kč v souvislosti s vratkou
třetí (poslední) splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, EO, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0337/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2011 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2011-68, př. 3, dle vzorové smlouvy
uvedené v materiálu ZK-04-2011-68, př. 5 ■ neposkytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2011-68, př. 4.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0338/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2011 žadatelům uvedeným
v materiálu ZK-04-2011-71, př. 3, dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-04-2011-71,
př. 5 ■ neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2011
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2011-71, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0339/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK04-2011-69, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea
Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0340/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit usnesení
zastupitelstva kraje č. 0518/07/2010/ZK v části, která se týká poskytnutí dotace na
realizaci akce Arts & film 2011 Telč International European Film Festival a festival Česká republika – to letí!, Telč, ve výši 50 000 Kč Městu Telč, Nám. Zachariáše
z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ: 00286745.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 30. 6.
2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0341/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Důvodovou
zprávu podle ZK-04-2011-72, př. 1, projednává 1. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území
podle ust. § 29, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, a podle § 5, odst. 2, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti podle ZK-04-2011-72, př. 2.
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odpovědnost: odbor ÚPSŘ, termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0342/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2011 žadatelům na
projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2011-73, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 07. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0343/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2011-74, př. 1 ■ neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2011-74, př. 2.
odpovědnost: OŽP, termín: 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0344/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2011-75, př. 1 ■ neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2011-75, př. 2.
odpovědnost: OŽP, termín: 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0345/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy
o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita dle materiálů ZK-04-2011-80,
př. 9, ZK-04-2011-80, př. 10, a ZK-04-2011-80, př. 11.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 15. 07. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0346/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu
o partnerství pro akci Biodiverzita – EVL Údolí Chlébského potoka dle materiálu
ZK-04-2011-81, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 15. 07. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0347/04/2011/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-04-2011-76, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0348/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda na akce zařazené Ministerstvem
zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů
a kanalizací II dle materiálu ZK-04-2011-77, př. 2, na základě vzorové smlouvy
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2011-77, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0349/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje promíjí obci Zbilidy, IČ:
00373991, penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 218 749 Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 30. 6.
2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0350/04/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zápis
o provedení kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2011.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

