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Program obnovy venkova Vysočiny v roce 2012
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 13. prosince 2011
schválilo nové Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci
Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen „zásady“). Podle těchto zásad bude prováděn
sběr žádostí a následně i poskytování dotací obcím v roce 2012.
Dotaci opět obdrží každá obec
do 1 500 obyvatel, která předloží žádost v souladu se zásadami.
V případě převisu požadovaných
podpor nad objemem alokovaných prostředků (69 mil. Kč) se
může maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou výši, která je stanovena
na 104 tis. Kč. Maximální požadovaná dotace může být až ve
výši 140 tis. Kč. Konečná dotace
se odvíjí od počtu podaných žádostí. Spolufinancování zůstává
stejné jako v roce 2011 – obce do
300 obyvatel budou muset spolufinancovat min. 40 % celkových
nákladů, obce nad 300 obyvatel
pak 50 %.
Žádosti včetně povinných příloh se přijímají v termínu od 1.
ledna 2012 do 31. ledna 2012 na
úřadech příslušných obcí s rozšířenou působností. Schválené zásady (včetně formuláře žádosti)
jsou vyvěšeny na internetových
stránkách kraje www.kr-vysoci-

na.cz > Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu
> Odbor regionálního rozvoje > Rozvoj a obnova venkova
nebo také přímo pod odkazem
eDotace. Na uvedených stránkách rovněž najdete kontakty
na pracovníky obcí s rozšířenou působností, kteří vám rádi
pomohou s vyplněním žádosti.
POZOR, žádost je ve formátu
xml a k jejímu vyplnění je nutné
mít na počítači nainstalován program 602XML Filler. Tato bezplatná aplikace je ke stažení na
uvedených odkazech.
Ze změn upozorňujeme na:
1) V podmínkách programu
bylo vyspecifikováno, že neznatelným výdajem je u vybavení hasičských zbrojnic vybavení
sloužící pouze pro požární sport.
2) Místní komunikace byly doplněny o obnovu dopravního značení s tím, že nelze pořizovat
informativní měřiče rychlosti.
I nadále platí možnost realizovat
projekt na pozemcích Kraje Vysočina za předpokladu doložení
kopie smlouvy zakládající právo provést stavbu nebo smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – obě smlouvy
schvaluje Rada Kraje Vysočina.
V případě, že obec zvažuje takto
zacílený projekt a nemá smlouvy
s krajem uzavřeny, doporučuje-

me se v této záležitosti obrátit na
majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina, aby mohly
být do konce ledna tyto smlouvy
uzavřeny.
Prosíme obce, aby pečlivě zvážily po konzultaci se svými
účetními název projektu a jeho
charakter (investice/neinvestice). U neinvestičních projektů
se nesmí v názvu objevit slovo výstavba či rekonstrukce,
a naopak u investičních slovo oprava! Při případných nejasnostech doporučujeme těmto
pojmům se raději vyhnout.
Obcím, které čerpají dotaci
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v letošním roce,
připomínáme, že vyúčtování
celkových nákladů projektu
a závěrečná zpráva musí být
předloženo na příslušném formuláři nejpozději do 15. ledna 2012 na adresu úřadu obce
s rozšířenou působností, do jehož obvodu vaše obec spadá.
Součástí vyúčtování musí být
též kopie prvotních účetních dokladů včetně dokladů o úhradě
celkových nákladů – a tedy výpisy z účtu apod.
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Již čtyři společnosti poskytující internetové připojení v Kraji Vysočina
získaly značku Kraj Vysočina
DOPORUČUJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

Již čtyři společnosti poskytující internetové připojení v Kraji Vysočina získaly právo tuto
značku užívat. Jedná se o společnosti WIFCOM, JaroNet,
Hor@cko.net a Jemnice OnLine, které poskytují internetové připojení v okresech Třebíč,
Žďár nad Sázavou a Pelhřimov.
Nové označení mající charakter doporučení má upozornit
veřejnost na kvalitní službu,
kterou lze s jistotou používat.
Cílem této aktivity je přispět
k zajištění elektronické bezpečnosti uživatelů elektronických
služeb a k propagaci této pro-

blematiky mezi uživateli především na území Kraje Vysočina.
Podle členů pracovní skupiny
k elektronické bezpečnosti, která na krajském úřadě již delší dobu pracuje, je spolupráce
s poskytovateli internetového
připojení z pohledu uživatelů,
respektive zákazníků, velmi
důležitá. „Oni jsou velmi často
prvními, s kým se uživatel při
pořizování internetového připojení setkává. Je tedy nezbytné,
aby se právě od nich dozvěděl
o nástrahách a problémech, které mohou při nedostatečném
zabezpečení a neuváženém používání nastat,“ uvedl k iniciativě Kraje Vysočina radní
regionu pro oblast informatiky
Zdeněk Ryšavý.

Kritéria, jež musí žadatel splnit, jsou například poskytování
internetového připojení na území Kraje Vysočina nebo alespoň jeden produkt naplňující
myšlenku elektronické bezpečnosti. Uživatel značky „Kraj
Vysočina DOPORUČUJE PRO
BEZPEČNÝ INTERNET“ se
zavazuje, že bude propagovat značku a myšlenku elektronické bezpečnosti u svých
zákazníků, předávat jim materiály týkající se této problematiky nebo hlásit bezpečnostní
incidenty z oblasti elektronické bezpečnosti pracovní skupině nebo Národnímu CSIRT
týmu (www.csirt.cz). Dále pak
se zavazuje, že bude pravidelně vzdělávat své zaměstnance

v oblasti elektronické bezpečnosti a zveřejňovat na svých
stránkách informace o produktech naplňujících myšlenku elektronické bezpečnosti.
O udělení značky jednotlivým
žadatelům bude rozhodovat
pracovní skupina. Jednotlivé
firmy užívající tuto značku budou zveřejněny na stránkách
Kraje Vysočina v sekci eBezpečnost. Předložení žádosti
o udělení značky je bezplatné.
Více informací naleznete na
internetových stránkách www.
kr-vysocina.cz/ebezpecnost
> Bezpečný internet.
Službu spojenou s připojením
k internetu na Vysočině (nikoli
se sídlem na Vysočině) poskytuje zhruba šest desítek subjektů.

Platnost jízdních řádů veřejné osobní dopravy pro období 2011/2012
Ve smyslu vyhlášky MDS
č.388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní
dopravy, Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy
a silničního hospodářství, který je podle ustanovení § 2 odst.

20 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, dopravním
úřadem, oznamuje informaci
o platnosti jízdních řádů a termínech jejich změn pro období 2011/2012:
Jízdní řády veřejné vnitrostát-

ní linkové osobní dopravy pro
období 2011/2012 platí od neděle 11. prosince 2011 do soboty 8. prosince 2012.
Během platnosti jízdního řádu
lze provádět změny v těchto termínech: neděle 4. břez-

na, neděle 10. června a neděle
2. září 2012.
 Zdeněk Navrkal, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 287, e-mail:
navrkal.z@kr-vysocina.cz

Změna ohlašovacích povinností
UPOZORNĚNÍ na změnu ohlašovací povinnosti vůči vodoprávním úřadům a oprávněným subjektům
podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“)
Povinné subjekty, a tedy i obce
plnící ohlašovací povinnost vymezenou v § 126 odst. 6 vodního zákona, nově od 1. ledna
2012 ohlašují povinné údaje za
rok 2011 prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí ISPOP.
Seznam ohlašovacích povinností podle vodního zákona je následující:
Základní údaje o objemu
a míře znečištění vypouště-

ných odpadních vod předávané
znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu
na základě § 38 odst. 4 vodního zákona.
Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku
za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru
podzemní vody) a poplatkové
přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru
podzemní vody) podle § 1 vy-

hlášky č. 125/2004 Sb. – příloha č. 1.
Poplatkové hlášení za zdroj
znečišťování a poplatkové přiznání za zdroj znečišťování podle § 8 vyhlášky
č. 293/2002 Sb. – příloha č. 4
Podrobné informace a návody
naleznete na webových stránkách oprávněného subjektu CENIA, česká informační
agentura životního prostředí, na
adrese: www.ispop.cz.
Při ohlašovaní povinných údajů

za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních
předpisů.
 Pavlína Pokorná, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 368, e-mail:
pokorna.p@kr-vysocina.cz
 Iva Olšanová, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz
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Dotační tituly odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu na rok 2012
OBLAST PAMÁTKOVÉ PÉČE

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina
Zaměřené na podporu obnovy nemovitých a movitých kulturních
památek v Kraji Vysočina. Dotace je poskytována vlastníkům kulturních památek.
Termín pro podání žádostí je do 15. února 2012. Schválená alokace 13 mil. Kč. Zásady vyhlášeny ve stejném znění jako v roce 2011.
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina
Jedná se o nové zásady, které byly schváleny na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 8. listopadu 2011. Zásady zaměřené na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních
památek, zejména statické posudky, restaurátorské, stavebně historické, dendrochronologické, mykologické, archeologické a další průzkumy, nezbytné pro přípravu řádné projektové dokumentace.
Dotace je poskytována vlastníkům kulturních památek. Termín pro
podání žádostí je do 31. března 2012. Schválená alokace 500 tis. Kč
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
městům s památkami UNESCO v Kraji Vysočina
Jedná se o nové zásady, jež byly schváleny na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 13. prosince 2011. Dotace určena pouze
městům, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, tj. Město
Telč – Historické jádro Telče; Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa a Žďár nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Termín pro podání žádostí je do 28.
února 2012. Schválená alokace 900 tis. Kč.

OBLAST KULTURY

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje

Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím
významných výročí obcí
Zaměřené na podporu a rozvoj kulturních tradic upevňujících historické povědomí a sounáležitost obyvatel s místem jejich bydliště. Žadatelem o dotaci může být pouze obec. Termín pro podání
žádostí je do 15. února 2012. Schválená alokace 1 mil. Kč. Zásady
vyhlášeny ve stejném znění jako v roce 2011.
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
Zaměřené na podporu neprofesionálního umění. Dotace je poskytována pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z Kraje
Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.
Termín pro podání žádostí je do 31. ledna 2012. Schválená alokace
400 tis. Kč. Pravidla vyhlášena ve stejném znění jako v roce 2011.

OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
Zaměřené na podporu standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickými informačními centry (TIC)
v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina. Žadatelem o dotaci
může být fyzická nebo právnická osoba, která provozuje TIC na
území Kraje Vysočina a splňuje zásadami stanovené podmínky.
Termín pro podání žádostí je do 15. února 2012. Schválená alokace 1,3 mil. Kč. Zásady vyhlášeny ve stejném znění jako v roce 2011.
Bližší informace a formuláře žádostí ke všem dotačním titulům naleznete na stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz
> Téma > Kultura a památky.
 Zdeňka Kasalová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 353, e-mail: kasalova.z@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina vyhlašuje soutěž Skutek roku 2011
Kraj Vysočina ocení dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, které v roce
2011 pomohly v rozvoji regionu.
Nejúspěšnější projekty postoupí
na podzim 2012 do přeshraničního kola soutěže, kde budou porovnávány s projekty z Dolního
Rakouska.
Nominace jsou přijímány v jednotlivých kategoriích tak, aby se
při hodnocení mohly lépe porovnávat. Skutky fyzických osob
lze nominovat v oblastech soci-

álně zdravotní, kultura a umění,
životní prostředí, volný čas dětí
a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta. Projekty právnických
osob lze nominovat v sociální oblasti, ekonomické oblasti, oblasti
sídel, staveb a bydlení, oblasti životního prostředí a v oblasti vzdělávání.
Nominovat je možné od 1. ledna
2012 do 15. února 2012. Formulář bude k dispozici na webových
stránkách www.kr-vysocina.cz/
skutekroku a na distribuovaných

letácích, které najdete v novinách
Kraj Vysočina. Po vyplnění jej
pošlete na adresu: Kraj Vysočina,
Odbor regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (na obálku
prosím připište SKUTEK ROKU
2011). Nominace lze podávat také
elektronicky na www.kr-vysocina.cz/skutekroku. Navrhovatel
není omezen počtem návrhů.
Veřejnost bude hlasovat o skutcích
jednotlivců od 1. března 2012 do
8. dubna 2012. Projekty právnických osob bude vybírat odborná

porota. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 4. června 2012 na
zámku v Náměšti nad Oslavou.
Soutěž je vyhlašována v rámci projektu MA-G 21, Spolupráce mezi místní Agendou
21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním
Rakousku.
 Petr Holý, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail:
holy.p@kr-vysocina.cz.
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V Třešti se setkali radní kraje se starosty obcí
z Kraje Vysočina
22. listopadu se do Třeště sjeli starostové a starostky všech
obcí, kterých je v kraji 704.
Setkání zahájil hejtman kraje, který informoval o projektu MA-G 21, z nějž je setkání financováno. Tento projekt
umožňuje předávání informací o úspěšných příkladech dobré praxe mezi oběma regiony, zejména v oblasti realizace
místní Agendy 21.
Radní kraje seznámili účastníky s agendou, kterou kraj připravuje na následující rok. Náměstek hejtmana pro ekonomiku Vladimír Novotný přednesl informace o hospodaření kraje, přípravě
rozpočtu na rok 2012 a situaci ohledně změn v rozpočtovém určení daní. Kraj i přes nutnost zavedení úsporných opatření opět
připravuje vyhlášení některých grantových programů ve Fondu
Vysočiny, které jsou pro příjemce z Vysočiny zajímavým zdrojem
podpory rozvojových aktivit.
Radní pro oblast regionálního rozvoje informoval o projektech, jež odbor regionálního rozvoje realizuje, a také o plánovaných změnách v připravovaném programovém období
EU 2014–2020.

Setkání se také zúčastnil zástupce organizátora Světového
poháru v biatlonu, který se bude konat v lednu 2012 v Novém Městě na Moravě. Požádal starosty obcí o spolupráci
při informování o této mezinárodní soutěži a zároveň nabídl
možnost účasti pro zájemce z příhraničních oblastí.
Pracovníci Sdružení měst a obcí ČR připravili pro starosty
a zastupitele vzdělávací projekt financovaný z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jenž kromě
jiného umožňuje řešit pro jednotlivé obce i odborné právní
poradenství.
Projekt MA-G 21 – Spolupráce mezi místní Agendou 21
v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku realizuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci se zástupci Dolnorakouské
zemské vlády a bude probíhat až do konce roku 2012.
 Petr Holý, odbor regionálního rozvoje
telefon 564 602 538, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz

Projekt Strategie řízení příspěvkových organizací
Krajský úřad Kraje Vysočina věnuje otázce řízení kvality dlouhodobě velkou pozornost. Již od
roku 2004 definoval prostřednictvím implementace modelu CAF
příležitosti k zlepšování.
Proto se také rozhodl zapojit se
do projektů, které by podpořily
rozvoj kvality – nejen v oblasti
kvality činnosti úřadu, ale také
v oblasti dalších strategií kraje,
a to s přihlédnutím k aktuálním
vnějším ekonomickým podmínkám.
Jako jedna z oblastí, která si zaslouží větší pozornost, byla
identifikována oblast řízení příspěvkových organizací. A jaké
byly důvody takovéhoto rozhodnutí? Jednu skupinu důvodů můžeme nalézt v oblasti dlouhodobé
poptávky ze strany vedení kraje
a krajského úřadu. Jde například
o potřebu efektivnější komunikace (i v souladu s nepříjemnými
událostmi, které se v minulosti
staly v některých organizacích,

zřizovaných krajem), o potřebu podporovat sounáležitost organizací se svým zřizovatelem,
o potřebu efektivněji využívat v
době ekonomické recese zdroje, které má kraj, potažmo příspěvkové organizace, k dispozici
atd. Na tyto potřeby kraj již reagoval například zavedením takzvaného odkazu na zřizovatele,
snahou o realističtější finanční plány a jejich průběžné hodnocení, snahou shromažďovat
a analyzovat informace s využitím datového skladu, společnými
nákupy energií, schvalováním
projektových záměrů příspěvkových organizací apod.
Druhou skupinu důvodů identifikovalo vedení krajského úřadu
na společném setkání vedoucích
zaměstnanců krajského úřadu a zástupců rady kraje v roce
2009 s odborníky, kteří se problematikou řízení zřizovaných
organizací zabývají. S použitím
brainstormingu byly nalezeny

okruhy dalších problémů, které
se staly – spolu s dříve identifikovanými potřebami – zárodkem
budoucího projektu.
Projekt se stal součástí žádosti
o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 42,
jejímž cílem bylo posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné
správy a veřejných služeb. Žádost byla úspěšná a projekt dostal
název Kvalita 09. Problematika
zefektivnění řízení příspěvkových organizací byla předmětem
aktivity č. 2. Pro realizaci výstupů byla v září 2010 vypsána veřejná zakázka na Strategii řízení
příspěvkových organizací. Předmětem této veřejné zakázky byla
identifikace příležitostí v oblasti možného zlepšení řízení organizací zřizovaných krajem
Vysočina s důrazem na strategické řízení zřizovatelem, a to na
základě analýzy stávajícího sta-

vu a následné Souhrnné rozvojové strategie. Cílem této veřejné
zakázky byla optimalizace činnosti příspěvkových organizací
ve vztahu k plnění hlavního účelu činnosti stanoveného zřizovatelem, nastavení řídicích procesů
a činností uvnitř příspěvkových
organizací a zefektivnění výkonu zřizovatelských funkcí kraje
vůči zřizovaným příspěvkovým
organizacím.
Nejenom o tom, jak pokračovala realizace projektu, jaké jsou
jeho zásadní výstupy a jak bude
na projekt navázáno, se dozvíte
v našem malém seriálu.
 Eva Janoušková, ředitelka
Sekce ekonomiky a podpory
telefon: 564 602 150, e-mail:
janouskova.e@kr-vysocina.cz
 Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu
telefon: 564 602 250, e-mail:
kadlec.z@kr-vysocina.cz

číslo 1/2012

strana 5

ZPRAVODAJ

Zásady pro poskytování dotací
– místní Agenda 21 a Zdraví 21
Prostřednictvím tohoto programu Kraj Vysočina od roku 2007 finančně podporuje aktivity místní Agendy 21 a Zdraví 21. V roce 2011 činila
celková alokace programu 2 500 000 Kč a bylo podpořeno 41 projektů
s celkovým rozpočtem 3 570 277 Kč. Mezi nejčastěji realizované aktivity patří osvětové kampaně, zavádění principů zdravého životního
stylu do škol, přeměna školních zahrad na přírodní učebny a plánování s veřejností.
Obce, mikroregiony, MAS a NNO realizující MA21 a školy zařazené do projektu Škola podporující zdraví mohou v roce 2012 podat jednu žádost o dotaci. Oproti minulému roku je zredukován počet dílčích
uzávěrek pro odevzdávání žádostí ze tří na dvě (10. 2. a 10. 5. 2012)

a doba trvání projektu je omezena termínem pro doručení závěrečné
zprávy nejpozději do 30. 11. 2012. Obce, které splňují kategorii D a C
v Databázi MA21, mohou žádat až o 80 000 Kč. Maximální výše dotace pro obce v kategorii Začátečníci je 60 000 Kč.
Termíny pro ukončení příjmu žádostí jsou 10. 2. a 10. 5. 2012. Celková
alokace pro rok 2012 je 2 500 000 Kč.
 Dana Kratochvílová, koordinátorka projektu Zdravý Kraj Vysočina
telefon: e-mail: 564 602 586, e-mail: kratochvilova.d@kr-vysocina.cz

Průběh financování služeb sociální prevence v Kraji Vysočina
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 Operač-

ního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR v celkové částce 290 771 036 Kč.
K 31. 12. 2011 je do projektu
zapojeno 50 služeb sociální
prevence, kterým se podařilo společně podpořit 4014 (2
106 mužů, 1 908 žen) nových
uživatelů sociálních služeb.
Z vyhodnocených ukazatelů
vyplývá, že se již podařilo
podpořit o 29 % více uživatelů, než bylo stanoveno
MPSV. Prozatím se z uvede-

ného objemu finančních prostředků vyplatilo 45 %.
Krajskému úřadu se touto
podporou podařilo vytvořit
síť sociálních služeb, které
byly v kraji potřebné nebo
chyběly či nebyly poskytovány vůbec. Díky vybraným
dodavatelům jsou poskytovány kvalitní a dostupné
služby. Kraj plánuje zajištění udržitelnosti vytvořené
sítě i po ukončení projektu.
Předpokládá se financování
sociálních služeb z prostřed-

ků navazujícího projektu,
na jehož základě by měly
mít sociální služby financování zajištěné až do roku
2015. Doposud však nebyla ze strany MPSV vyhlášena výzva, která by splňovala
naše očekávání. Zda bude
vyhlášena výzva na navazující projekt a zda bude obsahem opět zajištění všech
dosavadní druhů sociálních
služeb, se uvidí začátkem
příštího roku.

Přehled dosažených hodnot vybranými službami:

Podpořené sociální služby
Azylové domy
Intervenční centra
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně terapeutické dílny
Terénní programy
Sociální rehabilitace
Domy na půl cesty
CELKEM

Podpořené osoby
667
331
1 925
134
136
170
635
16
4 014

Finanční prostředky
34 539 363
3 567 639
31 783 657
4 595 380
11 325 379
2 114 552
37 428 942
2 037 544
127 392 456
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Sběr nominací do ankety Zlatá jeřabina 2011

Stejně jako v předešlých letech vyhlašuje
Kraj Vysočina i letos tradiční anketu Zlatá
jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní
počin roku 2011, jejímž cílem je propagovat kulturní dění v našem regionu. Anketa
se člení do dvou kategorií: Kulturní aktivi-

ta a Péče o kulturní dědictví. Svoji oblíbenou kulturní akci nebo příkladnou obnovu
kulturní památky může nominovat každý
občan. Jedinou podmínkou je, aby se daný
kulturní počin uskutečnil v loňském roce
na území Kraje Vysočina. Své nominace
můžete zasílat do 3. 2. 2012 elektronicky
prostřednictvím nominačního formuláře,
který naleznete na stránkách kraje www.
kr-vysocina.cz > Kultura a památky, na e-mailovou adresu: zlatajerabina@kr-vyso-

cina.cz nebo písemně na adresu Krajský
úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova
57, 587 33 Jihlava, s označením Zlatá jeřabina 2011. Z došlých nominací bude následně vybráno 30 počinů v každé kategorii,
které budou v anketě soutěžit.
 Iva Doležalová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 260, e-mail: dolezalova.i@
kr-vysocina.cz

Lov ryb pod ledem v rybníkářství
Lov ryb pod ledem v rybníkářství je zakázán ustanovením § 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství), ve
znění pozdějších předpisů. Výjimku ze zákazu lovu ryb pod ledem je na území našeho kraje oprávněn povolit Krajský úřad
Kraje Vysočina. Rybníkáři lze tuto výjim-

ku povolit pro potřeby rybníkářské praxe,
a to nejdéle na dva roky.
Lov ryb pod ledem, kam patří i takzvané
dírkaření, je stále populárnější i v našem
kraji. V této souvislosti bychom chtěli před
nadcházejícím zimním obdobím upozornit
vlastníky a nájemce rybníků a dalších rybochovných zařízení, že prováděním lovu
ryb pod ledem bez povolení rybářského
orgánu se vystavují sankcím podle zákona

o rybářství. Žádost o povolení výjimky ze
zákazu lovu ryb pod ledem je třeba řádně
odůvodnit a přiložit k ní doklad o vlastnickém či nájemním vztahu k rybníku nebo
rybochovnému zařízení.
 Martin Drápela, odbor lesního a vodního hospodáství a zemědělství
telefon 564 602 207, e-mail: drapela.m@
kr-vysocina.cz

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012
Rozpočet Kraje Vysočina na
rok 2012 byl projednáván dle
schválených zásad a platného
harmonogramu a byl schválen
na jednání zastupitelstva kraje dne 13. 12. 2011.
Rozpočet Kraje Vysočina zahrnuje předpokládanou výši
zdrojů i výdajů v objemu
8 126 164 tis. Kč.
Kraj Vysočina nepředpokládá nárůst výnosu daňových
příjmů oproti schválenému
rozpočtu roku 2011 a jejich
objem tak zhruba odpovídá výši daňových příjmů ve
schváleném rozpočtu kraje na
rok 2006.
Výdaje rozpočtu jsou ze 75 %
určeny na krytí běžných výdajů, tedy provozních potřeb kraje, zbývajících 25 %
představuje kapitálové vý-

daje a výdaje na rozvoj, tj.
velké opravy, veškeré investice a další rozvojové aktivity
kraje včetně evropských projektů. Objemově nejvýznamnějšími kapitolami rozpočtu
zůstávají kapitoly Školství,
mládeže a sportu, Doprava
a Evropské projekty. Konkrétní objem jednotlivých kapitol rozpočtu kraje zobrazuje
následující tabulka Výdajová
část Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012.
Rozpočet kraje na rok 2012
obsahuje rovněž systémové
dotace, které budou poskytovány na podporu různých
aktivit obcí. Jejich přehled
přináší tabulka na další straně.

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)
Zemědělství
Školství, mládeže a sportu

73 209
4 074 071

Kultura

161 088

Zdravotnictví

345 631

Životní prostředí

9 150

Územní plánování

6 105

Doprava

z toho
kapitola

8 126 164

1 450 787

Sociální věci

89 039

Požární ochrana a IZS

12 880

Zastupitelstvo kraje
Krajský úřad

53 351
244 185

Regionální rozvoj

81 860

Nemovitý majetek

427 753

Informatika
Ostatní finanční operace
Rezerva a rozvoj kraje

36 193
83 073
260 000

z toho Nespecifikovaná rezerva

210 000

Péče o lidské zdroje a majetek
kraje

45 000

Strategické a koncepční materiály
Evropské projekty

5 000
717 789
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Dotace obcím v Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
(kromě dotací schválených přímo konkrétním obcím)
Dotace
z kapitoly

Dotační titul

Částka v
rozpočtu
2012

Termín pro
podání žádostí

42 000 tis. Kč

1. kolo do 31. 1. a
2. kolo do 31. 7.
kalendářního roku

Zásady ZK
Pravidla RK

Žádosti směřujte
na
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Zemědělství

Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce

Zemědělství

Dotace na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 –2013 z rozpočtu
22 500 tis. Kč
kraje Vysočina (určeno obcím, fyzickým a právnickým
osobám)

Do 3 měsíců po
Odbor lesního a vodnísplnění předmětu Zásady č. 06/2006 včetně dodatho hospodářství a zeměpříspěvku, příp. ji- ků
dělství
nak podle zásad

Kultura

Dotace na obnovu kulturních
13 000 tis. Kč
památek v kraji Vysočina

Od 1. 1. 2012
do 15. 2. 2012

Zásady č. 8/2010

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Kultura

Dotace na zpracování předprojektové dokumentace
obnovy kulturních památek
(určeno vlastníkům kulturních památek)

Od 1. 1. 2012
do 31. 3. 2012

Zásady č. 6/2011

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Kultura

Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit
obcí kraje Vysočina souvise1 000 tis. Kč
jících zejména s oslavami a
připomenutím významných
výročí obcí

Od 1. 1. 2012
do 15. 2. 2012

Zásady č. 15/2010

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Územní plánování

Dotace na územně plánovací
činnost obcí

5 555 tis. Kč

Do 30. 9. 2012

Zásady č. 04/2011

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Doprava

Dary obcím na údržbu veřejné zeleně

1 000 tis. Kč

Do 20. 10. kalenPravidla RK č. 07/2011
dářního roku

500 tis. Kč

Zásady č. 7/2011

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Požární
ochrana a
IZS

Příspěvek obcím kraje na po6 000 tis. Kč
žární ochranu

-----

Příspěvek je rozdělován obcím
na základě podkladů od Hasičského záchranného sboru kraje Odbor sekretariátu
Vysočina dle Zásad, které budou hejtmana
schvalovány v ZK v 1. čtvrtletí
roku 2012.

Požární
ochrana a
IZS

Dotace na projekty obcí v
rámci prevence kriminality

1 200 tis. Kč

Do 31. 1. 2012

Zásady Zastupitelstva Kraje VyOdbor sekretariátu
sočina, které budou schvalovány
hejtmana
v ZK v 1. čtvrtletí roku 2012.

Požární
ochrana a
IZS

Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního
nemovitého majetku

800 tis. Kč

Do 30. 4. 2012

Zásady Zastupitelstva Kraje VyOdbor sekretariátu
sočina, které budou schvalovány
hejtmana
v ZK v 1. čtvrtletí roku 2012.

Regionální
rozvoj

Program obnovy venkova
Vysočiny

69 000 tis. Kč

Od 1. 1. 2012
do 31. 1. 2012

Zásady č. 13/2011

Odbor regionálního
rozvoje

2 500 tis. Kč

Možnost podání
od 14. 12. 2011.
Příjem
žádostí
bude vždy průběž- Zásady č. 11/2011
ně ukončen: 10. 2.
2012
10. 5. 2012

Odbor regionálního
rozvoje

Regionální
rozvoj

Dotace na podporu naplňování a propagace principů
místní Agendy 21 a Zdraví
21 v kraji Vysočina

Poznámka: Zásady zastupitelstva kraje jsou k dispozici na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz v sekci Servis pro obce > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady.
 Anna Krištofová, ekonomický odbor, telefon: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Dávky zdravotně postiženým
V částce 115/2011 Sbírky zákonů vydané dne 14. 11. 2011 byl pod
č. 329 publikován zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů.
Zákon upravuje poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich
zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování
a průkaz osoby se zdravotním postižením. Zákon zavádí pouze dvě
dávky pro osoby se zdravotním postižením, a to opakující se příspěvek na mobilitu a jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcku.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012 (část dnem vyhlášení,
část 1. 1. 2014).
Trestní zákoník
V částce 115/2011 Sbírky zákonů vydané dne 14. 11. 2011 byl pod
č. 330 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona doplňuje mimo jiné skutkovou podstatu trestné
činnosti spojené s přípravou a průběhem voleb či referenda a dále
skutkové podstaty na úseku ochrany životního prostředí.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2011 (část dnem vyhlášení).
Maturity 2012
V částce 115/2011 Sbírky zákonů vydané dne 14. 11. 2011 byl pod
č. 331 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Novela školského zákona upravuje společné části maturit, které
budou studenti skládat v roce 2012.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Generální inspekce bezpečnostních sborů
V částce 120/2011 Sbírky zákonů vydané dne 24. 11. 2011 byl
pod č. 341 publikován zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.
Úkolem nově zřízené inspekce je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,
jehož pachatelem je mimo jiné příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby anebo příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012 (část dnem vyhlášení, část
pozbývá platnosti dnem 30. 6. 2012).
Zdravotnická reforma
V částce 129/2011 Sbírky zákonů vydané dne 6. 12. 2011 byl pod
č. 369 publikován kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
V částce 131/2011 Sbírky zákonů vydané dne 8. 12. 2011 byly publikovány další zákony tzv. zdravotnické reformy:
■ zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách);
■ zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách;
■ zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě;
■ zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o speci-

fických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné
službě.
Zákon o zdravotních službách nahrazuje dosavadní právní úpravu zdravotní péče a podmínek jejího poskytování právnickými
a fyzickými osobami, přičemž zákon o specifických zdravotních
službách nově upravuje zvláštní druhy zdravotních služeb, jejichž
součástí je provádění specifických zdravotních výkonů. Zákon
o zdravotnické záchranné službě vymezuje zejména zdravotnickou záchrannou službu jako jeden z druhů zdravotnických služeb
a stanoví podmínky poskytování této služby včetně zajištění její
dostupnosti. Změnový zákon reaguje na změny vyvolané novou
úpravou podmínek poskytování zdravotních služeb.
Zákony nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2012 (část 1. 4. 2013).
Zákoník práce
V částce 128/2011 Sbírky zákonů vydané dne 6. 12. 2011 byl pod
č. 365 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
Novela zákoníku nově upravuje zejména institut zkušební doby,
pracovní poměr na dobu určitou, odstupné při skončení pracovního poměru, dále doplňuje nový výpovědní důvod.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
Sociální reforma
V částce 128/2011 Sbírky zákonů vydané dne 6. 12. 2011 byl pod č.
364 publikován zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí a pod č. 366 zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Cílem novel zákona v rámci sociální reformy je přijetí úsporných
opatření ke snížení deficitu státního rozpočtu v oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, v oblasti dávek pro rodiny s nezaopatřenými dětmi, v oblasti státní politiky
zaměstnanosti a sociálních služeb. Novely zákonů rovněž reflektují zjednodušení systému sociální ochrany, snížení administrativní zátěže pro občany využívající sociální systém a zpřísnění
podmínek pro přiznání dávek osobám, které se vědomě vyhýbají práci.
Zákony nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2012 (část 1. 1. 2014).
DPH
V částce 129/2011 Sbírky zákonů vydané dne 6. 12. 2011 byl pod
č. 370 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Novela zákona především sjednocuje od roku 2013 sazbu daně
z přidané hodnoty na 17,5 %, přičemž v roce 2012 zvyšuje sníženou sazbu DPH na 14 %.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012 (část 1. 1. 2013).
Obchodní zákoník
V částce 123/2011 Sbírky zákonů vydané dne 29. 11. 2011 byl pod č. 351
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
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Novela zákoníku reaguje na vývoj judikatury obecných soudů a uvádí do souladu zákonná ustanovení se závěry Nejvyššího soudu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
Přeměny obchodních společností a družstev
V částce 124/2011 Sbírky zákonů vydané dne 30. 11. 2011 byl pod
č. 355 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Rozsáhlá novela zákona si klade za cíl zjednodušit nastavení pravidel pro přeměny obchodních společností a družstev.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
Oceňovací vyhláška
V částce 135/2011 Sbírky zákonů vydané dne 9. 12. 2011 byla pod
č. 387 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška) ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
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Prováděcí vyhláška k účetnictví
V částce 141/2011 Sbírky zákonů vydané dne 19. 12. 2011 byla pod
č. 403 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
Sídla obvodních báňských úřadů
V částce 138/2011 Sbírky zákonů vydané dne 12. 12. 2011 byla
pod č. 394 publikována vyhláška o sídlech obvodních báňských
úřadů.
Vyhláška stanoví, že sídlem Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina je Liberec.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2011
konaného dne 8. 11. 2011
Usnesení 0448/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program
jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0449/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Janu Fischerovou,
CSc., MUDr. Pavla Antonína ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
kraje č. 6/2011.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0450/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0451/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0452/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina IČ: 70885184
ve výši 1 500 000 Kč na provozní výdaje – nákup pohonných hmot a stavební opravy požárních stanic dle materiálu ZK-06-2011-04, př. 4, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS
§ 5511 – Požární ochrana – profesionální část o částku 1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 1 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0453/06/2011/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 2 801 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dle materiálu ZK-06-2011-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12.
2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0454/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2011
poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512
– Požární ochrana – dobrovolná část v celkové výši 94 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím: ■ obec Olešná, IČ:
00515761 20 000 Kč ■ obec Světnov IČ: 00545031 5 000 Kč ■ obec Krásněves, IČ: 00545210 3 000 Kč ■ obec Lipnice nad Sázavou, IČ: 00267813
10 000 Kč ■ obec Babice, IČ: 00375357 10 000 Kč ■ obec Třebenice, IČ:
00545627 9 000 Kč ■ obec Radostín nad Oslavou, IČ: 00295248 9 000 Kč
■ obec Nevcehle, IČ: 00286303 10 000 Kč ■ obec Kozlov, IČ: 00267660
5 000 Kč ■ obec Kamenná Lhota, IČ: 00267619 5 000 Kč ■ obec Třeštice,
IČ: 42634547 8 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12.
2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0455/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnutí o uzavření Dohody o narovnání dle materiálu ZK-06-2011-07, př. 1, rozhoduje uzavřít Dohodu o narovnání dle materiálu ZK-06-2011-07, př. 1.
odpovědnost: OddPKŽÚ, termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0456/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje ■ že jaderná energetika je v podmínkách České republiky (při naší hospodářské, technické
a technologické vyspělosti, kvalitě personálu /lidských zdrojů/ a dosavadních zkušenostech s provozem jaderných zařízení, geopolitických, vnějších
i vnitřních bezpečnostních podmínkách, ve zdejších geografických a přírodních podmínkách /geologie, podnebí, počasí a jeho výkyvy/, legislativních
podmínkách a při zdejším povinném bezpečnostním standardu) energetikou
bezpečnou a zároveň šetrnou k životnímu prostředí ■ že výroba elektrické
energie s využitím štěpné nukleární reakce disponuje značně rozsáhlými
přírodními (primárními) zdroji, a je ji proto možné považovat za vhodnou
alternativu výroby z tzv. obnovitelných zdrojů energie ■ že je jaderná energetika v našich podmínkách dosud ekonomicky nejvýhodnějším způsobem
kapacitní a stabilní výroby elektrické energie a že je jako výkonná a stabilní složka vhodným a v podstatě i nutným základem energetického mixu ■ že
jaderné know-how je konkurenční výhodou České republiky a je tedy žádoucí jej zachovat a rozvíjet, vyjadřuje vědomí ■ že Jaderná elektrárna Dukovany patří k nejbezpečnějším jaderným energetickým zařízením na světě
(podle mezinárodně uznávaných metodik) a že žádným podstatným způsobem nepoškozuje životní prostředí ani jiné právem chráněné či z přirozeného hlediska oprávněné zájmy jiných osob ■ že Jaderná elektrárna Dukovany
je nejefektivnějším a nejstabilnějším kapacitním zdrojem elektrické energie
v České republice (nejnižší relativní výrobní náklady na vyrobenou jednotku,
nejstabilnější dodávky do sítě) a že se významným způsobem podílí na vytváření a udržování nejen hospodářské konkurenceschopnosti České republiky v Evropě i v širším rámci, ale je přínosem také pro celou Evropskou unii
■ že Jaderná elektrárna Dukovany a Elektrárna Dalešice vytvářejí společně
se svými zdroji a zázemím velmi důležitý energetický uzel z hlediska stability dodávek elektřiny do sítě a obnovy funkce sítě po případném rozsáhlém
výpadku, prohlašuje že Jaderná elektrárna Dukovany je přímo i prostřednictvím svých subdodavatelů (obchodních partnerů) značným přínosem pro
okolní region (zahrnující jak území Kraje Vysočina, tak i území Jihomoravského kraje), a to zejména v oblastech: – technologické a technologické vyspělosti (přítomnost hi-tech výrobního zařízení), – kvality lidských zdrojů,
technické a obecné vzdělanosti, – organizační vyspělosti společnosti, – kvality technické infrastruktury v území, – bezpečnosti, – hospodářství regionu
(zejména v primární a sekundární, ale i v terciární sféře), – nabídky zaměstnání a struktury zaměstnanosti, – příjmové struktury obyvatelstva a životní úrovně, – úrovně privátních i veřejných služeb, – návštěvnosti, – public
relations regionu, společenského povědomí a hrdosti obyvatel, identifikace
obyvatel s regionem, – budování vztahů mezi privátním a veřejným sektorem, vyjadřuje vůli kraje k aktivní podpoře dlouhodobé přítomnosti jaderné
energetiky na území Kraje Vysočina, a to jak z hlediska provozování a obnovy stávajících kapacit, tak i z hlediska jejich dalšího rozšiřování (rozvoje), vyjadřuje požadavek kraje na včasnou přípravu a následné uskutečnění
obnovy stávajících výrobních kapacit v souvislosti s budoucím postupným
ukončováním jejich technologické či morální životnosti a na přípravu rozšíření výrobních kapacit cestou jejich rozvoje, vyjadřuje přesvědčení že akceptace přítomnosti jaderného energetického zařízení obyvatelstvem a podpora
obyvatelstva a územních samosprávných celků (obcí, na jejichž území jsou
umístěny Jaderná elektrárna Dukovany a související zařízení, obcí a měst
v zóně havarijního plánování, obcí a měst v Kraji Vysočina a Jihomoravském
kraji obecně, sídelního kraje – Kraje Vysočina, dotčeného kraje – Jihomoravského kraje) je významnou, jinde nevídanou hodnotou, kterou je třeba chránit
a zachovat ji i pro budoucnost, vyjadřuje nespokojenost ■ s tím, jak je se společenskou akceptací jaderné energetiky v regionu jako významnou, ale křehkou hodnotou nakládáno ze strany státu i ze strany provozovatele Jaderné
elektrárny Dukovany – společnosti ČEZ, a. s. ■ s tím, že ze strany státu i ze
strany provozovatele není dostatečně pevným způsobem formulována a ukotvena strategie dalšího provozování, včasné obnovy a kapacitního rozšíření
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Jaderné elektrárny Dukovany, přičemž absence jasného a srozumitelného záměru o budoucnosti existence a dalšího provozu jaderného zařízení přináší
již nyní patrné dopady na dostupnost lidských zdrojů – specialistů na jaderné
technologie ■ s tím, že průtahy v rozhodování o budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany a podcenění přípravy její obnovy a rozvoje mohou nevratně
omezit nebo zcela ukončit využívání jaderné energie v regionu, vyjadřuje požadavek kraje ■ na neprodlené a zcela jednoznačné rozhodnutí státu (vlády)
v oblasti dlouhodobého strategického plánování energetiky zahrnující beznárazovou dlouhodobou výrobu elektřiny s využitím štěpné nukleární reakce
v Dukovanech včetně závazného plánování včasné výstavby (bez sociálních
dopadů na obyvatele regionu) ■ na systémovou podporu regionu ze strany
státu a případně provozovatele Jaderné elektrárny Dukovany – společnosti
ČEZ, a. s. (podpora reagující na vysokou míru společenské akceptace, kompenzující související zátěž při provozu a především při investiční výstavbě
spojené s obnovou a rozvojem elektrárny, např. zvýšené požadavky na infrastrukturu) ■ na vytvoření expertní skupiny složené z reprezentantů územní
samosprávy, zástupců odborných útvarů krajského úřadu případně obecních
úřadů, zástupců provozovatele jaderné elektrárny a případně zástupců ministerstev a dalších státních úřadů ústřední i územní úrovně určenou pro řešení
úkolů spojených s novou výstavbou, zejména pro řešení problematiky ochrany povrchových a podzemních vod a dalších aspektů posuzování vlivů na
životní prostředí (EIA) a návazných povolovacích řízení, rozhoduje uzavřít
Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné
elektrárny Dukovany mezi Krajem Vysočina, Jihomoravským krajem a ČEZ,
a. s., dle materiálu ZK-06-2011-08, př. 1, ukládá hejtmanovi Kraje Vysočina informovat o usnesení zastupitelstva kraje přijatém ve věci „Budoucnost
a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina“ a textu průvodního materiálu včetně všech jeho příloh vládu České republiky, Ministerstvo průmyslu
a obchodu příp. další ministerstva, Senát a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, dotčená města a obce a Jihomoravský kraj.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0457/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle
materiálů ZK-06-2011-09, př. 1, a ZK-06-2011-09, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, termín: do 30 11. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0458/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK06-2011-10, př. 1, a ZK-06-2011-10, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, termín: do 30 11. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0459/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden–září 2011 dle
materiálu ZK-06-2011-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0460/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 136P/2011/2 dle materiálu ZK-06-2011-12, př. 1, schvaluje jmenovitou
akci uvedenou v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2011/2, jež má být spolufinancována z fondů Evropské unie, dle materiálu ZK-06-2011-12, př. 1, přijímá závazek
k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké se podle Smlouvy
č. 136P/2011 uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky
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z fondů Evropské unie u akce spolufinancované z fondů Evropské unie uvedené v
Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2011/2 dle materiálu ZK-06-2011-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0461/06/2011/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 3 350 000 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 3 350 000 Kč ■ zvýšení závazného ukazatele Investiční
dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
o částku 3 350 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě
uvedených v materiálu ZK-06-2011-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0462/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Polná na straně budoucího
obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat části pozemků par. č. 2379/5, par. č. 2456/1 par. č. 2476/5 a par.
č. 2510/8 v k. ú. a obci Polná dotčených stavbou Bezpečné a bezbariérové
chodníky podél komunikací II. tříd v Polné a město Polná se zaváže zastavěné části pozemků do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0463/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem Opatov na straně budoucího obdarovaného, podle které se
Kraj Vysočina zaváže darovat a městys Opatov zaváže přijmout do svého
vlastnictví část pozemku par. č. 4505/1, který bude zastavěn chodníky při
realizaci stavby Oprava silnice III/4036, Opatov, průtah, objekt chodníky.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0464/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Střítež na straně budoucího obdarovaného, podle které se Kraj Vysočina zaváže darovat a obec Střítež zaváže přijmout do svého vlastnictví
části pozemků par. č. 814/2 a par. č. 836 v k. ú. Střítež u Božejova, obci Střítež, par. č. 216/1 a par. č. 216/4 v k. ú. Krumvald, obci Střítež a par. č. 657
v k. ú. Bor u Božejova, obci Střítež, které budou zastavěny chodníky při realizaci stavby Oprava cest a veřejných prostranství v obci Střítež.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0465/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. par. č. 295/4 o výměře 524 m 2 , par. č. 295/5 o výměře 203 m 2
a par. č. 295/6 o výměře 246 m 2 , oddělené geometrickým plánem č. 191259/2011 z pozemku par. č. 295, vše v k. ú. a obci Čikov z vlastnictví Kraje
Vysočina do vlastnictví obce Čikov, schvaluje dodatek č. 667 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2011-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0466/06/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58, odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění poz-
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dějších 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. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0467/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky par. č. 1027/6 o výměře 469 m 2 a par. č. 1027/7 o výměře 815 m 2 , oddělené geometrickým plánem č. 48-9608/2011 z pozemku par. č. 1027 v k. ú.
Klementice a obci Kamenná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Kamenná ■ uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kamenná na straně budoucího obdarovaného, ve které se kraj po vydání správního rozhodnutí o vyřazení části
silnice III/3905 ze silniční sítě zaváže uzavřít darovací smlouvu na převod
pozemku par. č. 1027/5, odděleného geometrickým plánem č. 48-9608/2011
z pozemku par. č. 1027 v k. ú. Klementice a obci Kamenná a komunikace na
tomto pozemku postavené z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce
Kamenná a obec Kamenná se zaváže dar přijmout, schvaluje dodatek č. 670
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2011-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0468/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 671 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2011-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0469/06/2011/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. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0470/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0476/06/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2010-28, př. 1, se pozemky
ZE – původ PK par. č. 1619/7, par. č. 1619/8 a par. č. 1619/69 v k. ú. Chlístov u Okrouhlice nahrazují pozemky par. č. 1921/17, par. č. 1921/18 a par.
č. 1921/16 v k. ú. Chlístov u Okrouhlice s tím, že výměra pozemků ani spoluvlastnický podíl se nemění.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0471/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Hroznatín na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj
Vysočina zaváže darovat obci Hroznatín část silnice II/36057 v úseku ve
směru z obce Hroznatín na křižovatku Bochovice–Benetice a silnicí zastavěné pozemky v k. ú. a obci Hroznatín dle materiálu ZK-06-2011-23, př. 1,
a obec Hroznatín se zaváže tyto nemovitosti do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový, termín:. 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0472/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rantířov na straně budoucího
obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat obci Rantířov silnici III/01947 a pozemek par. č. 329 – ost.
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plocha, silnice o výměře 972 m 2 v k. ú. a obci Rantířov a obec Rantířov se zaváže tyto nemovitosti do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0473/06/2011/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. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0474/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0509/08/2006/ZK tak, že v materiálu ZK-08-2006-30, př. 1 se v pořadovém
čísle 40 u pozemku par. č. 472/14 v katastrálním území Víska u Kněžic nahrazuje kupní cena 52 877 Kč textem pozemek bude nabyt do vlastnictví
Kraje Vysočina bezúplatným převodem 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. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0475/06/2011/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. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0476/06/2011/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 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

strana 12

č. 207/7 ostatní plocha, silnice o výměře 559 m 2 , par. č. 207/8 ostatní plocha,
silnice o výměře 2 230 m 2 , a par. č. 207/9 ostatní plocha, silnice o výměře
1 711 m 2 , v k. ú. Klanečná a pozemek par. č. 542/15 ostatní plocha, silnice
o výměře 516 m 2 , v k. ú. Poděbaby, všechny pozemky v obci Havlíčkův Brod
z vlastnictví města Havlíčkův Brod, do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
dodatek č. 674 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2011-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0480/06/2011/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. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0481/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 820/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 498 m 2 , oddělený
GP č. 104-65/2011 z pozemku par. č. 820/1 – ost. plocha, silnice v k. ú. a obci
Kalhov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kalhov, schvaluje
dodatek č. 676 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2011-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0482/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem díl
„a“ o výměře 465 m 2 oddělený GP č. 520-0355/2011 z pozemku par. č. 146
a díl „b“ o výměře 334 m 2 oddělený stejným GP z pozemku par. č. 3614 v k. ú.
a obci Ocmanice, sloučených do nově vzniklého pozemku par. č. 146/2 – ost.
plocha, silnice o výměře 799 m 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
obce Ocmanice, schvaluje dodatek č 677 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-201134, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0477/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Velké Meziříčí na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně
budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se
město Velké Meziříčí zaváže darovat část pozemku par. č. 5999/149 v k. ú.
Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m 2 do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj
Vysočina se zaváže tuto nemovitost do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0483/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 2185/29 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 101 m 2 ,
nově oddělený geometrickým plánem č. 1149-1326/2010 z pozemku par.
č. 2185/1 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov, schvaluje dodatek č. 678 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2011-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0478/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku par. č. 2207/12 ostatní plocha, silnice o výměře
178 m 2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov, z vlastnictví České republiky – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje dodatek č. 673 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2011-30, př. 1.

Usnesení 0484/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 2608/13 – ostatní plocha, silnice o výměře 185 m 2 , par.
č. 2608/14 – ostatní plocha, silnice o výměře 26 m 2 , par. č. 2608/15 – ostatní
plocha, silnice o výměře 163 m 2 , par. č. 2608/16 – ostatní plocha, silnice o výměře 154 m 2 , a par. č. 2608/17 – ostatní plocha, silnice o výměře 21 m 2 , v k. ú.
a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje

odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Vysočina, schvaluje dodatek č. 679 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2011-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0479/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 207/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m 2 , par.
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Usnesení 0485/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 1636/2 – ost. plocha, sportoviště, o výměře 947 m 2 v k. ú. a obci
Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 680 Zřizovací listiny Gymnázia Velké Meziříčí,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2011-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0490/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 333 – ostatní plocha, silnice výměře 761 m 2 v k. ú. Bedřichov
u Zhořce z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje
dodatek č. 686 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle
materiálu ZK-06-2011-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0486/06/2011/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 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0491/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek č. 1
smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně poskytovatele dotace a městem Velké Meziříčí na straně příjemce dotace dne
20. 6. 2011 a 28. 6. 2011 dle materiálu ZK-06-2011-44, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 1. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0487/06/2011/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 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0488/06/2011/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 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0489/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem: - díly „a“ + „h“ o výměře 251 m 2 oddělené geometrickým plánem
č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2862/1, díl „j“ o výměře 399 m 2 oddělený
geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/3, díl „i“ o výměře 8 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par.
č. 2917/4, všechny sloučené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 do pozemku par. č. 2826/2, - díly „e“+„f“ o výměře 153 m 2 oddělené geometrickým
plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2862/1, díl „g“ o výměře 60 m 2
oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/4,
všechny sloučené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 do pozemku par.
č. 2826/7, - díl „l“ o výměře 207 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 100529/2010 z pozemku par. č. 2917/3, díl „k“ o výměře 662 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/4, oba sloučené
geometrickým plánem č. 1005-29/2010 do pozemku par. č. 2917/33, - pozemek par. č. 2917/35 ostatní plocha, zeleň o výměře 131 m 2 oddělený geometrickým plánem č. 1031-7/2011 z pozemku par. č. 2917/4, všechny pozemky
v k. ú. a obci Štoky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štoky ■ nabýt darem díl „b“ o výměře 27 m 2 oddělený geometrickým plánem
č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2862/2, díl „d“ o výměře 6 m 2 oddělený
geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2826/7, oba sloučené
do pozemku par. č. 2862/1 v k. ú. a obci Štoky z vlastnictví městyse Štoky do
vlastnictví Kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 684 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062011-42, př. 1 ■ dodatek č. 685 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2011-42, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0492/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0469/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK
ze dne 24. 6. 2008 ve znění usnesení 1043/24/2008/RK ze dne 5. 8. 2008
ve znění usnesení 0340/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 ve znění usnesení
1739/38/2008/RK ze dne 23. 12. 2008 ve znění usnesení 0039/01/2009/ZK
ze dne 27. 1. 2009 ve znění usnesení 0090/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009
ve znění usnesení 1000/23/2009/RK ze dne 14. 7. 2009 ve znění usnesení
1191/26/2009/RK ze dne 25. 8. 2009 ve znění usnesení 0357/05/2009/ZK ze
dne 15. 9. 2009 a ve znění usnesení 1529/32/2010/RK ze dne 12. 10. 2010 tak,
že se usnesení doplňuje o text: mimo spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2
pozemků par. č. 2117 – ostatní plocha, silnice o výměře 41 m 2 a par. č. 2126/2
– orná půda o výměře 91 m 2 v k. ú. Dvorce u Jihlavy a obci Dvorce, který
nabude Kraj Vysočina z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového
fondu ČR za kupní cenu 2 750 Kč plus uhradí náklady spojené s vyhotovením
znaleckého posudku ve výši 1 400 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0493/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-06-2011-46, př. 1, z vlastnictví města Humpolec do
vlastnictví Kraje Vysočina ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-062011-46, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec,
schvaluje ■ dodatek č. 687 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-46, př. 3 ■ dodatek č. 688 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2011-46, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0494/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nevyužít
předkupní právo Kraje Vysočina k pozemkům par. č. par. č. 7305/15 a par.
č. 7305/16, par. č. 7305/17 a par. č. 7305/18 oddělených GP č. 1407-29/2009
z pozemku par. č. 7305/1 a zbývajícího pozemku par. č. 7305/1 o výměře
14 394 m 2 v k. ú. Telč s tím že, předkupní právo zůstane Kraji Vysočina zachováno i vůči právním nástupcům původního nabyvatele.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 13. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0495/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 689 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2011-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0496/06/2011/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 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0497/06/2011/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 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0498/06/2011/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. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0499/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-062011-52, př. 3 ■ Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení
dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-06-2011-52, př. 3, rozhoduje poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-06-2011-52, př. 3 maximálně
do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-06-2011-52,
př. 3 dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu ZK-06-2011-52, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 9. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0500/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK06-2011-53, př. 3 ■ Seznam grantových projektů nedoporučených k zařazení
do zásobníku dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-06-2011-53, př. 3, rozhoduje poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-06-2011-53, př. 3,
maximálně do výše a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-062011-53, př. 3, a dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu ZK-06-2011-53, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 9. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0501/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-062011-55, př. 3 ■ Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení
dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-06-2011-55, př. 3, rozhoduje poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-06-2011-55, př. 3 maximálně
do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-06-2011-55,
př. 3, dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu ZK-06-2011-55, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 9. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0502/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít darovací
smlouvu dle materiálu ZK-06-2011-54, př. 2.
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odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0503/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Směrnici Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle ZK-06-2011-56, př. 2, zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy
Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve znění materiálů ZK-06-2011-56, př. 1, ZK-06-2011, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0504/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí
navržených k podpoře dle materiálu ZK-06-2011-57, př. 1, rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-062011-57, př. 1, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-06-2011-57 př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-06-2011-57, 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 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0505/06/2011/ZK – Zastupitelstvu kraje navyšuje spolufinancování projektu z původních 15 %, které činily 1 470 000 Kč, na 58,35 %, což
činí 11 670 000 Kč při celkovém objemu nákladů na projekt 20 000 000 Kč,
schvaluje převod finančních prostředků z FSR nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 20 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu
a realizaci projektu CEC5 – Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace
energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných
budovách).
odpovědnost: ORR, OM, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0506/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého
jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z tzv. třetích zemí dle materiálu
ZK-06-2011-59, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
listopad 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0507/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v roce 2011 právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK06-2011-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
listopad 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0508/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které
realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním
znevýhodněním, na rok 2011 organizacím vykonávajícím činnost mateřské
nebo základní školy, uvedeným v materiálu ZK-06-2011-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
8.11. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0509/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol uvedeným v materiálu ZK-06-2011-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0510/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a
ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách
v podzimním zkušebním období, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím), dle materiálu ZK-06-2011-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
listopad 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0511/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 40 500 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách
s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na dofinancování
4. čtvrtletí 2011.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
listopad 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0515/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout půjčku ve výši 2 350 000 Kč Vysočině Education, školskému zařízení,
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám,
příspěvkové organizaci, IČ 75140349, za účelem realizace projektu M00201
EDU.ECO.NET – Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko–Česko dle materiálu ZK-06-2011-63, př. 1, za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou
Education ■ schválit převod finančních prostředků ve výši 2 350 000 Kč z
Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, za účelem poskytnutí půjčky Vysočině Education na realizaci projektu M00201 EDU.ECO.
NET – Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko–Česko.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0516/06/2011/ZK – Zastupitelstvu kraje rozhoduje ■ zrušit příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Jihlava dle materiálu ZK-06-201164, př. 2 ■ uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu
ZK-06-2011-64, př. 1 ■ uzavřít darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu ZK-06-2011-64, př. 3 ■ uzavřít smlouvu o převzetí práv
a závazků dle materiálu ZK-06-2011-64, př. 4 ■ převést darem z vlastnictví
Kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Jihlava, IČ: 00286010,
darovací smlouvou dle materiálu ZK-06-2011-64, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, EO, MO, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0512/06/2011/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-06-2011-69, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-062011-69, př. 2 ■ rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota
a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-06-2011-69, př. 3, a právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce,
dle materiálu ZK-06-2011-69, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
listopad 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0517/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
statutárnímu městu Jihlava peněžitý dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu
ve výši 769 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2011-65, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0513/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci 2. etapy rozvojového programu
Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu ZK-06-2011-70, př. 1,
a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které
zřizují obce, dle materiálu ZK-06-2011-70, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
listopad 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0519/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve
výši max. 1 100 000 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu LDA
V4 s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální
potřeby projektu.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0514/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle
materiálu ZK-06-2011-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0518/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry
změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem
Vysočina označenými v materiálu ZK-06-2011-71, př. 1upr1, kódy 1A, 2A, B,
3A, B, C, 4A, 5A, B, 6A, B, 8A, B, C, 9A, 10A, 12A, 17A, B, C, D, 21A, B.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 11. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0520/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít
Smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-06-2011-83, př. 1, a ZK-062011-83, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0521/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 3 657 100
Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 3 657 100 Kč dle
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materiálu ZK-06-2011-73, př. 1, si vyhrazuje rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky
200 000 Kč, rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové
výši 3 657 100 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-062011-73, př. 1, schvaluje ■ vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2011-73, př. 2 ■ změnu účelu využití dotace poskytnuté na základě
usnesení č. 0333/04/2011/ZK občanskému sdružení Hospicové hnutí – Vysočina, se sídlem Žďárská 610, Nové Město na Moravě, IČ: 70803978, na podporu dobrovolnictví na sociální službu – odlehčovací služba dle materiálu
ZK-06-2011-73, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 15. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0522/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina
dle materiálu ZK-06-2011-74, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín:
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0523/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
v roce 2011 dotaci městům Telč IČ: 00286745, Třebíč IČ: 00290629, a Žďár
nad Sázavou IČ: 00295841, ve výši 260 tis. Kč pro každé město na výdaje spojené s ochranou a prezentací památek světového kulturního dědictví
UNESCO s určením na finanční spoluúčast pro zařazení měst Telč, Třebíč
a Žďár nad Sázavou do systému Panorama České televize na základě vzorové
smlouvy dle materiálu ZK-06-2011-75, př. 1, schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 780 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 780 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0524/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje na zabezpečení finančního krytí 2. části plnění veřejné zakázky Muzea
Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na pořízení regálového systému
pro depozitář v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín,
a to formou poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu kraje kapitoly Kultura pro rok 2013 Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, ve výši
10 964 000 Kč, ukládá odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
zapracovat do rozpočtu kraje kapitoly Kultura pro rok 2013 mimořádnou dotaci ve výši 10 964 000 Kč na regálový systém pro depozitář v objektu Střední
uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín určenou pro Muzeum Vysočiny
Jihlava, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, termín:
31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0525/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky
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2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku
1 494 602,78 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu RegionalImpuls LandesAusstellung 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009) a převedení částky 1 494 602,78 Kč do Fondu
strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0526/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci ve výši 300 tis. Kč Stavebnímu bytovému družstvu SVÉBYT v likvidaci zastoupenému Městem Brtnice, IČ: 00285668, za podmínek stanovených
ve Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2011-78, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek, o částku 150 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín:
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0527/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-06-2011-79, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0528/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda, na akci zařazenou Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II dle materiálu ZK-06-2011-80, př. 2, na základě
smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2011-80, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0529/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-201181, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
15. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0530/06/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout dotaci městysi Sněžné. Žádost bude znovu projednána po schválení
dotace Ministerstvem zemědělství z programu Podpora prevence před povodněmi II.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 1, zdržel se 1.

