4
duben 2009

Rozdělení dotací v rámci
Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2009
Dotace z krajského Programu obnovy venkova Vysočiny
(dále jen „POVV“) byla letos
přiznána celkem 620 obcím do
1 500 obyvatel. Kraj Vysočina
v rámci POVV rozdělí více než
81 milionů korun. Rozhodlo
o tom Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání v úterý 10. března. Nejvíce žádostí
obce tradičně podaly na opravy
místních komunikací (159), následují opravy kulturních zařízení (78) a obecních úřadů (76).
Tyto tři typy žádostí tvoří více
než polovinu všech projektů.
Obce ale budou za peníze
z tohoto programu opravovat
například i školy, čekárny na
zastávkách hromadné dopravy,
hřbitovy, hasičské zbrojnice
a nově také veřejné vodovody
a kanalizace.
Kraj přispívá na projekty u obcí
nad 300 obyvatel až na polo-

vinu nákladů, u menších obcí
to může být až 60 %. Na jeden projekt kraj letos přispěje
maximálně částkou 134 tis. Kč,
což je o 18 tis. Kč více než
v loňském roce, u obcí oceněných čestným uznáním v soutěži Vesnice roku až 150 tis.
Kč. Dotaci získala každá obec,
která předložila žádost v souladu se Zásadami POVV. Přehled
schválených dotací je zveřejněn
na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz > Dokumenty odborů krajského úřadu
> Odbor regionálního rozvoje
> Rozvoj a obnova venkova.
U projektů se schválenou podporou bude následně provedena příslušnou obcí s rozšířenou
působností takzvaná kontrola
připravenosti, která bude zaměřena na upřesnění rozsahu,
charakteru (investice/neivestice) a celkových nákladů pro-

jektu. Obec musí nejpozději do
konce října 2009 na příslušný
úřad obce s rozšířenou působností předložit tyto doklady:
1) povolení dle platného stavebního zákona (např. stavební
povolení, ohlášení stavby,
územní souhlas či územní
rozhodnutí), a to včetně dokladu o nabytí právní moci
tohoto povolení
2) doklady upřesňující výši
celkových nákladů projektu
– například smlouvy s dodavateli, cenové nabídky, faktury, objednávky apod.
Po kladném výsledku této kontroly bude s obcí podepsána
smlouva o poskytnutí podpory
a dotace bude následně převedena na účet obce.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz
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Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku
v roce 2009
Zastupitelstvo kraje Vysočina
na svém zasedání dne 10. 3.
2009 schválilo usnesením číslo
0070/02/2009/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování dotací na ochranu
obecního nemovitého majetku
v kraji Vysočina v roce 2009
(dále jen „zásady“). Na základě těchto zásad mohou obce
požádat o poskytnutí dotace
na zajištění technické ochrany
nemovitého majetku ve vlastnictví obce (např. obecního
úřadu, školy, požární zbrojnice, knihovny atd.). Žádosti
se předkládají na předepsaném

formuláři s tím, že termín pro
podání žádostí byl stanoven do
30. dubna 2009.
K žádosti musí být přiloženy
listiny prokazující vlast nické či jiné právo k nemovitosti a podrobný položkový
rozpočet projektu.
Dotace činí podle velikosti
obce 35–60 % z pořizovací
ceny veškerých nezbytných
složek projektu, a tedy majetku, dokumentace a instalace,
a to včetně DPH. Obci lze poskytnout dotaci na více projektů současně. Maximální
souhrnná výše dotace poskyt-

nutá jedné obci je omezena
částkou 50 000 Kč.
Podrobné informace jsou uvedeny v zásadách, jejichž součástí je i formulář žádosti. Zásady
jsou k dispozici na internetové adrese www.kr-vysocina.cz
> Servis pro obce > Právní
předpisy kraje > Zásady. V případě dotazů se obracejte na pracovníka odboru sekretariátu
hejtmana Josefa Pokorného.
 Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail:
pokorny.j@kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57
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Zpravodaj je vytištěn
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Vyhlášení krajského kola Zlatého erbu a soutěže Mladý web Vysočiny
Dne 23. března proběhlo v Jihlavě předávání cen
tvůrcům nejlepších webových stránek dvou soutěží
z oblasti informačních technologií – krajského kola
soutěže Zlatý erb a soutěže
Mladý web Vysočiny.
Ceny vítězům krajského kola
soutěže Zlatý erb o nejlepší
webové stránky a elektronické
služby měst a obcí byly předány na slavnostním ceremoniálu za účasti hejtmana kraje
Jiřího Běhounka, předávání
cen se rovněž zúčastnili další
zástupci kraje Vysočina radní Tomáš Škaryd, Vladimír
Novotný a Zdeněk Ryšavý.
Mezi gratulanty patřil i ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec, věcné
ceny předali zástupci sponzorských firem a Petr Pavlinec
jako předseda krajské poroty.
Všem srdečně blahopřejeme!
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního
kola, které bude vyhodnoceno
na konferenci ISSS 6. dubna
2009 v Hradci Králové.
Děkujeme členům poroty za
úsilí, které hodnocení věnovali, dále děkujeme sponzorům hodnotných
věcných
cen, jimiž jsou AutoCont,
CEDA, Computer Centrum
Jihlava, GAPP System, GEODIS, Gordic-KMS, Impromat,
M-SOFT, Optokon, První telefonní, VDI META a WEBHOUSE. Další podrobnosti,
složení poroty a podrobný výpis bodů členů poroty naleznete na stránkách soutěže
http://zlatyerb.obce.cz > Krajská kola.
Na předávání cen soutěže Zlatý erb volně navázalo předávání cen soutěže Mladý web
Vysočiny (kraj Vysočina je
spolu se společností Webhouse hlavním partnerem soutě-

že). Po úvodním slovu Michala
Kandra, „otce“ soutěže, přivítal účastníky Zdeněk Ryšavý a zároveň předal vítězům pamětní
šeky a dárkové tašky od kraje Vysočina. Do třetice uvítal
zúčastněné zástupce hlavního
mediálního partnera Vysočina
News pan Milan Pilař.
Vyhlášeny byly i zvláštní ceny
– cena „sympatie“ v obou kategoriích a zvláštní cena Vysočina News.
Předávání cen mohla veřejnost sledovat v přímém přenosu prostřednictvím on-line
webcastu na webových strán-

kách kraje Vysočina – www.kr-vysocina.cz/tv (je možno přehrát i ze záznamu – Přenosy > březen).

Výsledky krajského kola (podle vyhlašovaných kategorií):
Cena veřejnosti:

Nový Telečkov

www.novyteleckov.wbs.cz

Kategorie organizací zřizovaných samosprávou:
1. místo
2. místo

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíč- www.oahshb.cz
kův Brod
Krajská knihovna Vysočiny
www.kkvysociny.cz

3. místo

Knihovna Josefa Matěje Sychry Žďár nad Sázavou www.knihzdar.cz

Kategorie nejlepší elektronická služba:
1. místo

Přibyslav

www.pribyslav.cz

2. místo

Rudíkov

www.rudikov.cz

3. místo

Poděšín

www.podesin.cz

Kategorie nejlepší webová stránka obce:
1. místo

Dobronín

www.dobronin.cz

2. místo

Police

www.obec-police.cz

3. místo

Škrdlovice

www.skrdlovice.cz

Kategorie nejlepší webová stránka města:
1. místo

Moravské Budějovice

www.mbudejovice.cz

2. místo

Havlíčkův Brod

www.muhb.cz

3. místo

Jaroměřice nad Rokytnou

www.jaromericenr.cz

Výsledky dle vyhlašovaných kategorií:
Kategorie mladších žáků:
1. místo
Matouš Skála
2. místo
Matouš Skála
3. místo
Matouš Skála
Kategorie starších žáků:
1. místo
Ondřej Nádvorník
2. místo
Vít Kněžínek
3. místo
Vít Kněžínek

http://blog.maxfun.cz
http://kronika.zaridi.to
http://31ph.royalrangers.cz
www.gymzr.cz/pr
http://nazdi.globalni.cz
http://propeczcabale.cz

 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz.
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Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 10. 3. 2009 vyhlásilo osm nových grantových
programů z Fondu Vysočiny, které jsou zaměřené na opravy místních komunikací, na rozvoj cestovního ruchu, dále na tvorbu projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod, na podporu rozvoje komunikační infrastruktury, na přecházení
vzniku odpadů, na sběr aktuálních informací o přírodě a na podporu mezinárodních aktivit pro
děti a mládež. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Rozvoj vesnice 2009 – 9 000 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 17. 4. 2009
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009 – 4 500 000 Kč – program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (odbor regionálního rozvoje, Ing. Zdeňka Kasalová, tel.: 564 602 544, kasalova.z@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2009
Čistá voda 2009 – 10 000 000 Kč – program na podporu studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod (odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek,
tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2009
Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II – 2009 – 500 000 Kč – program na podporu informační gramotnosti a rozvoje
komunikační infrastruktury (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 17. 4. 2009
Metropolitní sítě X – 2009 – 1 500 000 Kč – program na podporu komunikační infrastruktury veřejné správy (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 10. 4. 2009
Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2009 – 1 500 000 Kč – program na podporu předcházení vzniku odpadů, využívání materiálů šetrných k životnímu prostředí a třídění využitelných složek odpadu (odbor životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 5. 2009
Krajina Vysočiny 2009 – 1 000 000 Kč – program na podporu průzkumu a poznávání krajiny (odbor životního prostředí, Ing.
Marek Brom, tel.: 564 602 519, brom.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 10. 4. 2009
Mezinárodní projekty 2009 – 1 000 000 Kč – program na podporu mezinárodních aktivit pro děti a mládež (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Klára Lysová, tel.: 564 602 939, lysova.k@kr-vysocina.cz; PhDr. Věra Trávníková, tel.: 564 602 942,
travnikova.v@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 17. 4. 2009
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

Novinky ve Sbírce zákonů
Trestní řád
V částce 18/2009 Sbírky zákonů vydané dne 26. 2. 2009 byl publikován pod č. 52 zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon omezuje poskytování informací o trestně stíhaných osobách a promítá toto omezení do dalších právních předpisů (např.
zákona o ochraně osobních údajů, zákona o přestupcích).
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 4. 2009.
Regulační poplatky
V částce 19/2009 Sbírky zákonů vydané dne 26. 2. 2009 byl pod
č. 59 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona vyjímá z placení regulačních poplatků děti do

18 let, osoby v ústavech a sociálně slabé, dále u dětí a důchodců
snižuje ochranný limit na 2 500 Kč ročně.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 4. 2009.
Infekční nemoci
V částce 21/2009 Sbírky zákonů vydané dne 12. 3. 2009 byla pod
č. 65 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006
Sb., o očkování proti infekčním nemocem.
Uvedená vyhláška reaguje na nepříznivý vývoj epidemiologické
situace v ČR ve výskytu pertuse a počínaje rokem 2009 stanovuje
mimo jiné podání další šesté dávky očkovací látky proti pertusi
v 10 letech věku dítěte.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu, telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Soutěž Vesnice roku 2009 startuje
Ministerstvo pro místní rozvoj
společně s partnery vyhlásilo již 15. ročník soutěže Vesnice roku. Soutěže se mohou
zúčastnit všechny obce vesnického charakteru s maximálním
počtem obyvatel 5 250, které
mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se
rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.
Obce dále musí podat řádně vyplněnou přihlášku včetně povinných příloh a uhradí
povinný registrační poplatek
(2 Kč za každého občana přihlašované obce). Přihlášku do
soutěže včetně příslušné dokumentace a doklad o úhradě

registračního poplatku zašlou
obce do 30. 4. 2009 na následující adresu: Ing. Jitka Burová, Regionální pracoviště
Ministerstva pro místní rozvoj,
Moravské nám. 3, 602 00 Brno;
tel./fax: 542 519 120, e-mail:
burjit@mmr.cz.
Podmínky účasti v soutěži
i přihlášky
jsou k dohledání na
webov ých
st r á n k á ch
M i n i s t e rstva
pro
místní rozvoj www.mmr.cz/
vesnice-roku-2009. Tyto podklady jsou k vyzvednutí také
na krajském úřadě na adrese:

Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor regionálního rozvoje,
pracoviště Žižkova 16, 1. patro,
dveře č. 2.11.
V loňském roce se Vesnicí
roku kraje Vysočina stala obec
Pikárec, krajského kola této
soutěže se zúčastnilo celkem
28 obcí. Celostátní vítěz vybraný z krajských vítězů
může od Ministerstva pro
místní rozvoj
čerpat dotaci z Programu
obnovy venkova do výše dvou
milionů korun. V pořadí druhá oceněná obec smí požádat
až o 1,9 milionu korun, třet í

obec o 1,8 milionu korun a další krajští vítězové o 1 milion
korun. Ostatní obce, oceněné
Modrou, Zelenou nebo Bílou
stuhou, mohou čerpat maximálně 600 tisíc korun. Vítěz
krajského kola na Vysočině navíc získává od kraje Vysočina
titul Vesnice Vysočiny, který
s sebou nese i finanční benefit
v podobě stotisícového daru.
I na ostatní oceněné obce kraj
pamatuje s finanční odměnou
stejně jako v minulých letech.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Tisková zpráva z 3. zasedání Asociace krajů ČR
na Vysočině
Na programu zasedání Rady
Asociace krajů na Vysočině
bylo projednání aktuálních
témat z oblasti informatizace veřejné správy a rozvoje
integrovaného záchranného
systému včetně vystoupení
ministra vnitra Ivana Langera k problematice prověřování zákonnosti postupu krajů
ve věci kompenzací regulačních poplatků. Ministryně
zdravotnictví Daniela Filipiová představila hejtmanům
svůj návrh dalšího fungování
resortu zdravotnictví a věnovala se aktuálním tématům
regionálního zdravotnictví.
Pokud jde o prověření zákonného postupu krajů ve věci kompenzací regulačních poplatků,
ministr vnitra Ivan Langer kraje ujistil, že jeho resort bude
postupovat striktně v mezích
zákona o krajích a na základě usnesení vlády, což jsou
kraje podle předsedy AKČR
a hejtmana Jihomoravského
kraje Michala Haška připraveny respektovat. „Budeme však
všechny kroky ministerstva

a dalších dotčených ústředních
orgánů sledovat tak, aby postupy nebyly nestandardní,“ uvedl
Michal Hašek. Výsledek ministerských šetření by měl být
znám zhruba do tří měsíců.
„Mohu jen vyslovit přesvědčení, které sdílím s předsedou
AKČR Michalem Haškem,
že v testu zákonnosti naše podklady zaslané ministerstvu vnitra obstojí. Nicméně nebudeme
předjímat výsledek. Pokud příslušná ministerstva vznesou
ke stávajícímu systému kompenzace poplatků připomínky,
jsme připraveni jednat o stavu, který odpovídá právnímu
řádu ČR,“ doplnil po jednání
asociace hejtman kraje Vysočina a místopředseda AKČR Jiří
Běhounek.
Hejtmani krajů vyjádřili svou
nespokojenost se skutečností, aby se záležitost regulačních poplatků stala předmětem
„studené války“ mezi centrální vládou a regionálními samosprávami v obecném slova
smyslu. „Jsme přesvědčeni,
že na základě odlišných po-

litických názorů nelze činit
z občanů našich krajů rukojmí.
V případě regulačních poplatků jde o dvě rozdílné věci, politické koncepce a prosazování
platné politiky tohoto státu,“
nechal se slyšet hejtman Michal Hašek.
Další informace ministra vnitra Ivana Langera se týkaly budování integrovaného
záchranného systému, upřesnění harmonogramu zřizování
nových krajských policejních
ředitelství, realizace integrovaných operačních středisek
a způsobu jejich organizace.
Obsáhlou diskusi vedli hejtmani s ministrem i o zavádění
jednotlivých částí e-Governmentu, například o systému
elektronických datových schránek, který znamená zásadní
přeměnu papírových dokumentů do elektronické podoby.
I ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová s hejtmany diskutovala jak jinak než na téma
zákonnosti kompenzací regulačních poplatků a dále také
o auditech specializovaných

center – onkocenter a traumacentrech. „Členové Rady
AKČR se domluvili na budoucím jednání krajů a ministerstva zdravotnictví například
i kvůli komplementární spolupráci krajských a státních
nemocnic. Byly diskutovány
možnost projednávání určitých
koncepčních návrhů týkající
se rozvoje zdravotnických zařízení, dotkli jsme se dotační
politiky a integrovaných operačních programů,“ komentoval průběh jednání hejtman
Vysočiny Jiří Běhounek.
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák a generální ředitel
Českého rozhlasu Václav Kasík představili technický plán
přechodu na zemské digitální
vysílání a činnost veřejnoprávních médií v rámci tohoto procesu a jeho dopad do regionů.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail.:
svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Schváleny finance na realizaci Standardu ICT vybaveni organizací
zřizovaných krajem Vysočina!
Dne 10. 03. 2009 byly schváleny Zásady Zastupitelstva
kraje Vysočina na realizaci
Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem
Vysočina (č. 06/09, dále jen
„zásady“). Tyto zásady jsou
ke stažení na webových stránkách kraje Vysočina > Právní předpisy kraje a rozhodnutí
hejtmana > Zásady. Žadatelem
o dotaci a současně příjemcem
dotace může být pouze příspěvková organizace zřízená
krajem Vysočina. Kraj bude
poskytovat finanční prostředky na rozvoj ICT (informační a komunikační technologie)
těm organizacím, které splní
podmínky stanovené těmito

zásadami. Přijatelné náklady
zahrnují hardwarové a softwarové vybavení směřující k naplnění zmíněného ICT Standardu
(dále jen „standard“), který naleznete na webových stránkách
odboru informatiky www.krvysocina.cz/it (standard bude
průběžně aktualizován odborem informatiky). Je stanoveno několik podmínek, které je
nutno splnit – aktualizace evidence HW a SW vybavení organizace v aplikaci eKraj (http:
//vysocina.e-kraj.cz, spuštění
od poloviny dubna), využití
technické infrastruktury žadatele a vlastní strategie rozvoje
ICT (blíže specifikováno v zásadách). Žádosti se předkláda-

jí elektronicky prostřednictvím
služby eDotace. Elektronický
602 XML formulář žádosti je
umístěn na adrese www.krvysocina.cz/edotace, kde budou ke stažení i další podpůrné
dokumenty jako 602XMLFiller (bezplatná aplikace potřebná k vyplnění formuláře)
nebo návod pro práci s elektronickými formuláři. Žádosti
se budou přijímat ve třech kolech (rozhodující bude datum
přijetí podatelnou KrÚ) – uzávěrka prvního kola je stanovena na 30. 4. 2009. Žadatel bude
moci podat žádost do všech tří
kol – předmět dotace se však
v jednotlivých případech musí
lišit (není možné žádat pro

jeden stejný projekt dvakrát) a celková částka poskytnutá souhrnně v jednom
kalendářním roce pro jeden
subjekt bude činit max. 500 tis.
Kč. Informace k procesu zpracování žádosti poskytuje:
 administrativa:
Martina
Rojková, telefon: 564 602 341,
e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz
 technické otázky: Radek
Brychta, telefon: 564 602 322,
e-mail: brychta.r@kr-vysocina.cz
 organizační otázky: Petr
Pavlinec, telefon: 564 602 114,
e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz

Petr Krčál: Opravdu chce stát šetřit na sociální péči?

Petr Krčál, člen Rady kraje
Vysočina, který má v gesci
resort sociálních věcí, v posledních dnech navštívil řadu
krajských i městských sociálních zařízení v regionu.
Hlavním problémem pro organizace zajišťující sociální
služby je na začátku roku nedostatek peněz, neboť dotace
z Ministerstva práce a sociálních věcí přicházejí až v únoru i později. V letošním roce
navíc ministerstvo bez předchozího varování přiznalo
zařízením řádově nižší dotaci
k financování běžných výdajů souvisejících s poskytování
sociálních služeb.
Rozpočty sociálních, například
pobytových zařízení se skláda-

jí především ze státní dotace,
dále z příspěvků na péči, úhrad
od klientů, příspěvků od zdravotních pojišťoven a případně
od zřizovatelů případně krajů.
„Kraj Vysočina je v současnosti zřizovatelem 22 zařízení sociálních služeb, v nichž pracuje
1 354 zaměstnanců a jež využívá 2 276 klientů. S Ministerstvem práce a sociálních věcí
intenzivně jednáme o navýšení dotací ze státního rozpočtu.
Oproti loňskému roku je výše
dotací pro poskytovatele sociálních služeb 135 milionů nižší, přičemž u příspěvkových
organizací kraje tento deficit
činí 107 milionů. MPSV nyní
připravuje rozdělení dalších
financí ze svých rezerv, ale

obáváme se, že ani s nimi nepokryje celý deficit. V případě
Vysočiny sociálním zařízením
jako první pomohl na omezenou dobu kraj – pro své organizace, nestátní neziskové
organizace i obecní zařízení
uvolnil ve svém rozpočtu celkem 75 milionů korun. V případě krajských zařízení hrozí
už nyní (a tedy začátkem roku)
platební neschopnost s nedodržením například i výplatních
termínů. Je třeba si uvědomit,
že například neuhrazením povinných odvodů pojistného na
sociální a sociální pojištění
včetně odvodů hrozí našim organizacím penále,“ uvedl Petr
Krčál s tím, že upozornil, že
organizace již potřebovaly mi-

mořádnou výpomoc kraje nad
rámec výše uvedeného částky
ze schváleného rozpočtu. Krajem zřizovaným organizacím
musel kraj v únoru a březnu
poskytnout návratnou finanční
pomoc ve výši 10 milionů tak,
aby nebyl z důvodu nedostatku
peněz ohrožen jejich provoz.
Stejně jako ostatní kraje požaduje Vysočina, aby stát prostřednictvím
Ministerstva
práce a sociálních věcí navýšil dotace na sociální služby
minimálně na úroveň loňského roku.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Hlasování v anketě Zlatá jeřabina 2008

��������������
Vyhlášená anketa prezentuje
v rámci dvou kategorií – Kul-

turní aktivita a Péče o kulturní
dědictví – vybrané kulturní počiny, které se uskutečnily v roce
2008 na území kraje Vysočina.
Hlasování probíhá do 17. dubna
2009 a je možné dvojím způsobem: elektronicky prostřednictvím webových stránek kraje
www.kr-vysocina.cz > Kultu-

ra a památky, kde je k dispozici hlasovací formulář, nebo
písemně pomocí originálních
hlasovacích lístků z březnového měsíčníku Kraj Vysočina.
Výsledky ankety budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru
v Horáckém divadle Jihlava dne
21. května 2009. Prvním třem

počinům v každé kategorii bude
udělena Cena kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2008 včetně finančního ohodnocení.
 Iva Doležalová, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 260, e-mail:
dolezalova.i@kr-vysocina.cz
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Veřejná pohřebiště, povinnosti provozovatelů veřejných pohřebišť,
práce hrobníka, řád veřejného pohřebiště
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“), je v účinnosti od
1. 1. 2002.
Za tuto dobu došlo v některých obcích ke změnám na pohřebištích (části byly zrušeny
a současně byl vydán zákaz
pohřbívání, některá pohřebiště
byla rozšířena apod.), některé
obce zpracovaly a vydaly nové
aktuální řády s upřesněnými
povinnostmi
provozovatelů
pohřebišť, nájemců hrobových
míst nebo s doplněním údajů o provozovatelích pohřebišť. Ze zákona o pohřebnictví
je vhodné si připomenout:
■ Provozování veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) je službou ve veřejném
zájmu, zajišťovanou obcí
v samostatné působnosti.
Nemůže-li obec zajistit tuto
službu v územním obvodu
své působnosti, je povinna zajistit provozování pohřebiště v jiné obci v okolí
na základě smlouvy s provozovatelem
pohřebiště
(§ 16 odst. 1 zákona o pohřebnictví).
■ Zákon o pohřebnictví stanovuje v § 18 odst. 1 taxativní
výčet povinností, které musí
provozovatel pohřebiště zajistit. Jsou to výkopové práce související s pohřbením
a exhumací, pohřbívání lidských pozůstatků a lidských
ostatků do hrobů a hrobek,
provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků,
správu a údržbu veřejného
pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně, pronájem hrobových míst a vedení
související evidence.
Tyto povinnosti musí zajistit
provozovatel pohřebiště, a to
buď prostřednictvím vlastních zaměstnanců, nebo

osobami, které mají k této činnosti platné oprávnění. Nelze
tedy připustit, aby pozůstalí
sami vykopali hrob pro uložení rakve se zemřelým.
Vlastní pohřbení může být
provedeno pouze tehdy, je-li
úmrtí doloženo úmrtním listem. Pohřbení provádí zpravidla pohřební služba.
Fyzické osoby provádějící
výkopové práce související s pohřbíváním nebo exhumací by pro svoji činnost
měly mít osvědčení o získání dílčí kvalifikace hrobníka. Informace o získání
osvědčení je možné získat
buď na internetových stránkách www.narodni-kvalifikace.cz (Osobní a provozní
služby), nebo na adrese Tomáš Kotrlý, Ministerstvo pro
místní rozvoj, odbor legislativně-právní, Staroměstské
nám. 6, Praha 1, 115 00,
případně i na adrese David
Stejskal, K Solné Stezce 72/1,
251 01, Říčany, nebo na e-mailu kenotaf@seznam.cz.
■ Provozovatel pohřebiště se
při své činnosti řídí řádem
veřejného pohřebiště (dále
jen „řád“), upravujícím základní práva a povinnosti
jak provozovatelů pohřebišť,
tak i nájemců hrobových
míst a dalších návštěvníků
pohřebišť (§ 19 zákona o pohřebnictví). Řád musí být
zveřejněn v místě na daném
pohřebišti obvyklém.
Ze zpracovaného řádu musí
být zcela zřejmé, kdo je
provozovatelem pohřebiště. Zajišťuje-li provozovatel
pohřebiště jeho provozování
prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby,
vztahují se na tuto osobu
povinnosti, které zákon
o pohřebnictví ukládá provozovateli pohřebiště.
V řádu musí být uvedeny
zákonem stanovené taxativ-

ní povinnosti provozovatele.
Nepřesné uvedení těchto povinností může v některých
případech vyvolat i nepříjemné situace, zejména pokud se jedná o výkopové
práce na pohřebišti.
K provozování pohřebiště
a ke změnám řádu je nutný
předchozí souhlas krajského
úřadu, který bude udělen za
předpokladu, že řád je zpracován v souladu s požadavky stanovenými zákonem
o pohřebnictví.
■ Provozovatel
pohřebiště
musí stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu
hrobového místa pro každého nájemce a vést evidenci
související s provozováním
pohřebiště (§ 20 zákona
o pohřebnictví).
■ Nájem hrobového místa
vzniká na základě písemné
smlouvy mezi provozova-

telem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem.
Smlouva musí být písemná a musí obsahovat mimo
jiné výši nájemného a výši
úhrady za služby spojené
s nájmem, pokud je provozovatel poskytuje.
V případě nájmu hrobového
místa v podobě hrobu musí být
doba, na niž se smlouva uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena
tlecí doba, stanovená v řádu.
Je-li nájemcem fyzická osoba,
přechází nájemné na její dědice.
Dědic je povinen nahlásit provozovateli nové údaje potřebné
pro vedení evidence pohřebiště
(§ 25 zákona o pohřebnictví).
 Jaroslava Váchová, odbor
sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail:
vachova.j@kr-vysocina.cz.

Centrální evidence
válečných hrobů
Centrální evidenci válečných hrobů vedou podle zákona č. 122/
2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o válečných hrobech“), od 1. 7. 2004 obecní úřady obcí s rozšířenou
působností.
Za toto období zaevidovali pověření pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2008 celkem 1 750
válečných hrobů. Podle zákona o válečných hrobech se evidují
válečné hroby podle historické události, například obětí z napoleonské války, z prusko-rakouské války, z I. světové války a ze
II. světové války. V řadě obcí pietní místa připomínají současně
oběti I. a II. světové války. Podle charakteru se evidují válečné
hroby s ostatky jednotlivé a hromadné, evidovaná místa, pietní
místa – objekty (pomníky, sochy), pietní místa – pamětní desky a pietní místa ostatní. Evidence zahrnuje i jmenovité údaje
o jednotlivých pohřbených nebo připomenutých osobách.
V evidenci je zapsáno 606 jednotlivých hrobů a 167 hrobů hromadných, ve kterých je pohřbeno 3 493 osob. Pietních míst je
evidovaných 975. Pohřbených nebo připomenutých osob je vedeno celkem 15 820, z toho 2 541 neznámých.
Podle § 3 zákona o válečných hrobech je povinností vlastníka
válečného hrobu mimo jiné pečovat o zabezpečování ochrany,
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údržby a úpravy válečného hrobu, jeho okolí a přístup k němu.
Každoročně vynakládají obce, kraj Vysočina i Ministerstvo
obrany ČR finanční prostředky na tyto činnosti.
Například v roce 2007 bylo z prostředků obcí v kraji Vysočina
vynaloženo ve správním obvodu ORP Humpolec 58 494 Kč, ve
správním obvodu ORP Jihlava 442 175 Kč, ve správním obvodu
ORP Náměšť nad oslavou 13 000 Kč, ve správním obvodu ORP
Pelhřimov 10 320 Kč, ve správním obvodu Světlá nad Sázavou
46 000 Kč, ve správním obvodu ORP Třebíč 159 869 Kč a ve
správním obvodu ORP Velké Meziříčí 14 780 Kč. Kromě těchto finančních prostředků bylo vynaloženo z grantu na obnovu památek a programu na regeneraci městských památkových
rezervací na opravu pomníku v obci Kaliště v okrese Jihlava
22 928 Kč a 158 011 Kč v Polné. V roce 2007 poskytlo Ministerstvo obrany ČR 297 494 Kč na opravy pohřebiště v Jihlavě a 70 000 Kč na opravu válečných hrobů v Počátkách.

V roce 2008 využilo 78 obcí v kraji možnosti čerpání dotace z prostředků kraje Vysočina na opravu a údržbu válečných
hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem I. světové
války a k činnosti československých legií v celkové částce
1 047 044 Kč. Částka dotace ve výši 56 612 Kč byla rovněž poskytnuta čtyřem fyzickým osobám.
Centrální evidence válečných hrobů není v současné době na
internetu veřejně přístupná, ale zájemci o informace nebo
o prohlížení evidovaných válečných hrobů a pietních míst mohou požádat Ministerstvo obrany ČR, referát válečných hrobů
odboru mimoresortní spolupráce, o přidělení přístupového
hesla a do evidence nahlížet.
 Jaroslava Váchová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail: vachova.j@kr-vysocina.cz.

O počtu evidovaných válečných hrobů a pietních míst informuje následující přehled:
Celkem VH
Kraj Vysočina

VH I. sv. válka

VH II. sv. válka VH s ostatky

Pietní místa

1 750

1 072

793

773

975

56

31

29

11

45

108

49

54

11

97

Z toho jednotlivé ORP:
Bystřice nad Pernštejnem
Havlíčkův Brod
Humpolec

25

13

17

4

21

Chotěboř

121

34

90

33

88

Jihlava

696

481

230

562

134

Moravské Budějovice

72

34

40

11

61

Náměšť nad Oslavou

36

19

24

2

34

Nové Město na Moravě

63

32

36

11

52

Pacov

21

13

12

4

17

150

100

64

48

102

Světlá nad Sázavou

34

23

19

7

27

Telč

43

31

15

2

41

186

135

77

53

133

Pelhřimov

Třebíč
Velké Meziříčí

64

43

34

6

58

Žďár nad Sázavou

72

34

52

10

65

Informace o skončení platnosti Osvědčení,
vydaných samostatně hospodařícím rolníkům, dnem 1. 5. 2009
Samostatně hospodařící rolníci vykonávali zemědělskou činnost
podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání, ve znění
zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb. v období
od 1. 7. 1991 do 30. 4. 2004 na základě Osvědčení o zápisu
do evidence samostatně hospodařícího rolníka, které vydávaly
všechny obecní úřady.
Dle zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony, vydané osvědčení platí 5 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, držitelé Osvědčení o zápisu do evidence samostatně
hospodařícího rolníka se považují za zemědělského podnikatele
k provozování zemědělské výroby podle tohoto zákona.
Od 1. 5. 2004 evidenci zemědělského podnikatele vedou podle výše
uvedeného zákona obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které
měly ve lhůtě 1 roku, tzn. do konce dubna 2005 převzít evidenci

samostatně hospodařících rolníků od jednotlivých obecních úřadů.
V současné době je ještě řada těchto soukromě hospodařících
rolníků, i když podle zákona jsou považováni za zemědělského
podnikatele, kteří dosud nepožádali o vydání nového Osvědčení
o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Dovolujeme si
je proto ještě jednou upozornit na skutečnost, že dnem 1. 5. 2009
skončí platnost původně vydaných osvědčení, a pokud by takový
zemědělský podnikatel vykonával i nadále zemědělskou činnost,
aniž by byl zapsán v evidenci zemědělského podnikatele, může mu
být podle § 5 odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů, uložena pokuta až do výše 20.000 Kč.
 Jaroslava Váchová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail: vachova.j@kr-vysocina.cz.
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Míra nezaměstnanosti na Vysočině po deseti letech nad průměrem ČR
Úřady práce v kraji Vysočina registrovaly letos na konci února
22 956 uchazečů o práci. Míra registrované nezaměstnanosti
tak v kraji dosáhla 8,2 %, což je nejvyšší hodnota od března

2006. V listopadu 2008 poprvé po deseti letech překročila hodnota míry registrované nezaměstnanosti na Vysočině průměr České
republiky (viz obr. 1).

Obr. 1: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v kraji Vysočina a v ČR (červenec 2004–únor 2009)
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Současná hospodářská recese má na Vysočině značně diferencovaný územní dopad. Jednoznačně nejvyšší meziroční nárůst počtu
nezaměstnaných (resp. zvýšení míry nezaměstnanosti) byl zaznamenán na Světelsku. Trojnásobný nárůst počtu uchazečů o práci
byl v tomto regionu zapříčiněn především ukončením výroby v místním sklářském kolosu Sklo Bohemia, a. s. To v konečném důsledku znamená, že situace na trhu práce v obvodu ORP Světlá nad
Sázavou je v rámci kraje Vysočina nejhorší. Výrazné propouštění
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zasáhlo správní obvody ORP Humpolec, Pelhřimov a Jihlava, což
souvisí s výrazným propouštěním zaměstnanců v odvětví automobilového průmyslu či ukončením výroby textilních závodů.
Meziročně nejnižší nárůst počtu nezaměstnaných vykázaly správní obvody ORP ve východní polovině kraje Vysočina (Novoměstsko, Bystřicko, Třebíčsko, Moravskobudějovicko, Náměšťsko).
Míra nezaměstnanosti v těchto regionech je však i nadále jedna
z nejvyšších v kraji.

Obr. 2: Míra registrované nezaměstnanosti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností kraje Vysočina v únoru
2008 a v únoru 2009
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Zdroj dat (oba obrázky): Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Anketa: Zpravodaj kraje Vysočina plní svou metodickou funkci

Z letošního dotazníkového šetření týkajícího se spokojenosti
odběratelů krajského Zpravodaje s jeho obsahovou náplní
připravila redakční rada souhrn připomínek a doporučení. Většina z nich se odrazí už
v obsahu dalších čísel a další připomínky zohledníme při
samotném plánování konkrétních rubrik.
Ze zhruba dvacítky doručených vyplněných anket jasně vyplynulo, že Zpravodaj
považujete za srozumitelný,
přehledný a přesný. Určitou rezervu vidíte v absenci zásadních komentářů k jednotlivým
bodům projednávaných zastupitelstvem kraje. V tomto případě se budeme snažit vybírat
více zajímavých bodů a opatřit
je srozumitelným komentářem
v samostatných příspěvcích.
Vzhledem k tomu, že se osvědčila loňská praxe a obcím vy-

hovuje forma oddělitelných
stránek k případnému vyvěšení
a zveřejnění, budeme v ní pokračovat. V případě, že se objeví celokrajské téma, které bude
mít charakter veřejně publikovatelné informace, připravíme
srozumitelnou informaci k vyvěšení (odstřižení).
Anketa potvrdila, že v případě Zpravodaje dáváte přednost
jeho fyzické papírové podobě před elektronickou podobou (newsletter). I nadále tedy
bude Zpravodaj doručován adresátům prostřednictvím České pošty, jeho elektronickou
podobu však můžete najít i na
www.kr-vysocina.cz, a to už
v době doručení nového čísla.
V krajském Zpravodaji naši
čtenáři nejčastěji postrádají příklady dobré praxe, které
by mohly jako modelové situace posloužit i jiným, například
neuvolněným starostům. Rádi

uvítáte více aktuálních informací o grantových programech Fondu Vysočina včetně
podrobností o možnosti čerpání krajských dotací. S dotacemi souvisely i další návrhy na
doplnění Zpravodaje. Tomuto
tématu proto budeme věnovat
větší prostor.
Další připomínky týkající
se samotné administrace nebo
podmínek při předkládání
projektů či žádostí, které nesouvisely s obsahem a náplní
Zpravodaje, předala redakce
příslušným administrátorům
grantových programů Fondu
Vysočiny.
Vzhledem k tomu, že bychom
Zpravodaj rádi „šili“ na míru
obcím, příspěvkovým organizacím i ostatním, nabízíme
vám možnost podílet se na obsahu dalších čísel. Na e-mailovou adresu tiskové mluvčí
Krajského úřadu kraje Vyso-

čina Jitky Svatošové můžete každý měsíc zasílat témata,
problémy či okruhy, které vás
zajímají a trápí, nebo se s námi
podělte o své úspěchy například při čerpání dotací a grantů. Rádi vám vyjdeme v rámci
našich možností vstříc a zajímavá témata zpracujeme a zveřejníme.
I v letošním roce bude Zpravodaj na váš stůl přicházet v pravidelném měsíčním intervalu,
neboť tato perioda vám podle dotazníkového šetření vyhovuje.
Děkujeme vám za všechny
zaslané reakce a věříme, že
i v letošním roce vám bude
Zpravodaj rádcem i pomocníkem.
Redakční rada Zpravodaje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 2/2009 konaného dne 10. 3. 2009
Usnesení 0064/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0065/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Jaroslava Huláka
a PhDr. Zdeňka Dobrého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č.
2/2009.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0066/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje nesouhlas s tím,
aby v rámci centrálně příjímaných protikrizových opatření byly snižovány daňové příjmy územních samospráv.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0067/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0068/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: Ředitel krajského úřadu, termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0069/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje předložit návrh
zákona dle materiálů ZK-02-2009-05, př. 1, ZK-02-2009-05, př. 2, a ZK-02-200905, př. 3, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako samostatný
nebo zprostředkovaný návrh a pověřuje MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana kra-

je Vysočina, a JUDr. Drahoslava Oulehlu, předsedu Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, jednáním za Zastupitelstvo kraje Vysočina ve věci
podaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: hejtman kraje, termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0070/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého
majetku v kraji Vysočina v roce 2009 dle materiálu ZK-02-2009-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0071/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – Příspěvek na soutěže,
propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2009 dle materiálu ZK-02-2009-07, př. 1 ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na akceschopnost Jednotek požární ochrany
obcí v roce 2009 dle materiálu ZK-02-2009-07, př. 2, rozhoduje ■ poskytnout
neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajskému sdružení hasičů (KSH), IČ 86553216, ve výši 1 850 000 Kč (kapitola Požární ochrana
a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část) na: a) prověření akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí formou okrskových, okresních soutěží, krajské soutěže
a jiných soutěží v požárním sportu b) soutěží, vybavení a další činnosti mládeže
c) zajištění preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany
obyvatelstva včetně činnosti odborných rad, propagace požární ochrany dle materiálu ZK-02-2009-07, př. 3 ■ poskytnout neinvestiční dotaci obcím v celkové
výši 4 510 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana –
dobrovolná část) za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovol-
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ných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina dle materiálu
ZK-02-2009-07, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

ta Hrotovice, schvaluje dodatek č. 309 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2009-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0072/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje medaile dle materiálu ZK-02-2009-08, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0081/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
dle GP č. 169-314/2008 nově oddělený pozemek par. č. 938/2 – vodní plocha, rybník o výměře 6 m² a pozemek par. č. 938/3 – ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 42 m² v k. ú. a obci Dubovice, z vlastnictví kraje Vysočina
do vlastnictví obce Dubovice, schvaluje dodatek č. 310 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-022009-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0073/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje podporu všem
legislativním krokům vedoucím ke zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví.
odpovědnost: hejtman kraje, termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 11, zdrželi se 3.
Usnesení 0074/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje podporu zákonodárné iniciativě dle materiálů ZK-02-2009-10, ZK-02-2009-10, př. 1, a ZK-022009-10, př. 2.
odpovědnost: Zastupitelstvo kraje Vysočina, termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Usnesení 0075/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 9
Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2009-11, př. 1upr1 ■ Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Nemocnice
Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2009-11, př. 2upr1, ■ Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-02-2009-11, př. 3upr1 ■ Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2009-11, př. 4upr1 ■
Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2009-11, př. 5upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0076/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navýšení částky, schválené usneseními č. 0508/07/2007/ZK a 0266/04/2008/ZK, kterými byl
schválen převod z Fondu strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci
vyjmenovaných projektů, dle materiálu ZK-02-2009-12, př. 8, tyto navýšené finanční prostředky budou účelově vázány na úhradu nekrytých nákladů bezprostředně souvisejících s rekonstrukcemi nemocnic, tj. nákladů nezpůsobilých vůči
ROP JV.
odpovědnost: OSVZ, ekonomický odbor, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0077/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden–prosinec 2008
dle materiálu ZK-02-2009-13, př. 1, a materiálu ZK-02-2009-13, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0078/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2229/4 o výměře 3 662 m² vzniklý dle GP 1040-1019/2008 z
pozemku par. č. 2229/1, par. č. 346/164 o výměře 744 m², par. č. 2185/1 o výměře
18 060 m², par. č. 2663/60 o výměře 1 327 m² vzniklý z pozemku par. č. 2663/27,
par. č. 2347/5 o výměře 143 m3, par. č. 2557/2 o výměře 195 m², id. 4/5 pozemku par. č. 1020/2 o výměře 103 m3, par. č. 1020/3 o výměře 85 m², par. č. 1020/4
o výměře 109 m², par. č. 1020/5 o výměře 912 m², par. č. 1020/6 o výměře 18 m²
a par. č. 1323/4 o výměře 125 m², vše v k. ú. a obci Golčův Jeníkov, z vlastnictví
Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek
č. 307 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2008-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0079/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 308
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2009-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0080/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
díly „j“ a „n“ o výměře 252 m² pozemku par. č. 902/1, díl „r“ o výměře 109 m²
pozemku par. č. 902/1, a díly „d“ o výměře 37 m² a „e“ o výměře 24 m² pozemku
par. č. 902/4 oddělené dle GP č. 766-5289/2008 z pozemků par. č. 902/1 a par.
č. 902/4 v k. ú. a obci Hrotovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví měs-

Usnesení 0082/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. 2332/18 o výměře 38 m² , par. č. 2332/20 o výměře 228 m², par.
č. 2332/24 o výměře 217 m² a par. č. 2332/31 o výměře 102 m² v k. ú. a obci Křižanov, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov, schvaluje
dodatek č. 311 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2009-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0083/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. 1650/1 o výměře 2 306 m² v k. ú. a obci Libkova Voda z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví obce Libkova Voda, schvaluje dodatek č. 312 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-02-2009-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0084/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. 2175/14 o výměře 133 m² a par. č. 2175/16 o výměře 44 m², zaměřené geometrickým plánem č. 402-33/2008, všechny v k. ú. a obci Radostín nad
Oslavou, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radostín nad Oslavou,
schvaluje dodatek č. 313 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2009-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0085/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 524/8 – ost. plocha, silnice o výměře 4 050 m² v k. ú. Bedřichov
u Jihlavy, obec Jihlava, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního
města Jihlava, schvaluje dodatek č. 314 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2009-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0086/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek par. č. 202/2 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 3 125 m², oddělený GP
č. 202-395/2008 z pozemku par. č. 202 v k. ú. Střemchoví, obec Dolní Loučky, z
vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Loučky, schvaluje dodatek
č. 315 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0087/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2009-23, př. 1, z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví obce Vilémovice ■ nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-200923, př. 2, z vlastnictví obce Vilémovice do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje
Dodatek č. 316 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2009-23, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0088/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
způsobem, v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-02-2009-24, př. 1, z vlastnictví
města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0089/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2009-25, př. 1, z vlastnictví České republiky
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a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a z vlastnictví České republiky a správy nemovitostí ve vlastnictví státu pro Pozemkový fond České republiky do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový,
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0090/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
č. 0469/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 ve znění usnesení č. 0224/04/2008/ZK
ze dne 24. 6. 2008, usnesení č. 0340/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 a usnesení
č. 0024/02/2009/ZK ze dne 13. 1. 2009 tak, že: ■ v materiálu ZK-07-2007-20, př.
1, se v řádcích s pořadovými číslo 317 až 320 nahrazují dle GP č. č. 173-164/2007
nově oddělené pozemky par. č. st. 119 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54
m² a par. č. 921 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m² v k. ú. Opatov u Jihlavy pozemkem par. č. 922 – ostatní plocha, silnice o výměře 82 m² v k. ú. Opatov
u Jihlavy ■ v materiálu ZK-07-2007-20, př. 1, se v řádcích s pořadovými číslo 317
až 320 nahrazuje vlastník Vašíček Jiří, 588 51 Cejle 58, na LV 146 novými spoluvlastníky ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha-Nové Město, podíl 1/2, a Vašíček Jiří, 588 51 Cejle
58, podíl 1/2, na LV 146.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0091/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
č. 0339/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 tak, že v materiálu ZK-05-2008-52, př. 1,
se v řádcích s pořadovými číslo 21 a 22 nahrazují vlastníci SJM Komínek František a Marie, Jabloňov 36, 594 01 Velké Meziříčí, na LV 63 novými spoluvlastníky Komínek František Ing., U Světlé 2063/27c, 594 01 Velké Meziříčí, podíl
1/2, a Komínková Kateřina, U Světlé 2063/27c, 594 01 Velké Meziříčí, podíl 1/ 2,
na LV 63.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0092/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0474/07/2008/ZK dne 17. 12. 2008 tak, že materiál ZK-07-2008-40, př. 1, se nahrazuje materiálem ZK-02-2009-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0093/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem budovu č. p. 1 – objekt bydlení stojící na pozemku st. par. č. 1 v k. ú. Brtnický Číchov, obec Číchov, z vlastnictví Milana Hajného, bytem Číchov č. p. 94, 675 21
Okříšky, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0094/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/409 Panské Dubenky, most, přeložka v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-02-2009-30, př. 1, od vlastníků vedených
v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0095/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít s obcí
Výčapy smlouvu o budoucí darovací smlouvě na budoucí převod části pozemku
par. č. 28/15, jiná plocha, ostatní plocha, o výměře cca 7 m² v k. ú. Štěpánovice
u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy do vlastnictví kraje Vysočina ■ změnit
usnesení 0539/09/2005/ZK ve znění usnesení 0510/08/2006/ZK, 0569/09/2006/
ZK, 0333/05/2007/ZK, 0027/01/2008/ZK, 0079/02/2008/ZK a 0475/07/2008/ZK
tak, že v usnesení 0475/07/2008/ZK se ruší část rozhodnutí, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo o výkupu spoluvlastnických podílů na pozemku par. č. 89/36,
orná půda, o výměře 291 m² v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci
Výčapy od Růženy Kehárové, Etiopská 631/6, Praha 6, Vokovice, podíl 1/84,
a Blanky Proksové, U Homolky 123/1 Praha 5 – podíl 1/84 ■ uzavřít smlouvu o
budoucí směnné smlouvě mezi krajem Vysočina na jedné straně a Růženou Kehárovou, Etiopská 631/6, Praha 6, Vokovice, a Blankou Proksovou, U Homolky
123/1 Praha 5, na druhé straně, podle které kraj Vysočina smění část pozemku
par. č. 28/15 jiná plocha, ostatní plocha, o výměře cca 7 m² v k. ú. Štěpánovice u
Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy za spoluvlastnické podíly 1/84 Růženy
Kehárové a 1/84 Blanky Proksové na pozemku par. č. 89/36, orná půda, o výměře 291 m² v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy o výměře cca 7 m².
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0096/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit: ■ usnesení 0336/05/2007/ZK ze dne 18. 9. 2007 ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK ze
dne 17. 12. 2008 tak, že v materiálu ZK-05-2007-42, př. 1, se vlastník pozemku
par. č. 2207/36, ostatní plocha, silnice o výměře 63 m² v k. ú. Golčův Jeníkov,
MUDr. Milan Ledl, Lupáčova 864/18, 130 00 Praha-Žižkov, nahrazuje novými
spoluvlastníky JUDr. Milanem Ledlem, Lupáčova 864/18, Praha 3, Žižkov, 130
00 Praha 3, podíl 1/3, Petrem Ledlem, Babice 209, 251 01 Říčany u Prahy – podíl 1/3, a Boženou Ledlovou, Lupáčova 864/18, Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha
3, podíl 1/3 ■ usnesení 0349/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 ve znění usnesení
0473/07/2008/ZK ze dne 17. 12. 2008 tak, že v materiálu ZK-05-2008-62, př. 1,
se spoluvlastník podílu 1/2 pozemků par. č. 1296/13, orná půda, o výměře 53 m²
a par. č. 2307/17, trvalý travní porost, o výměře 21 m² v k. ú. Nevcehle František
Klika, Nevcehle 25, nahrazuje novým spoluvlastníkem Františkem Klikou mladším, Nevcehle 25, podíl 1/2.
odpovědnost: odbor majetkový,
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0097/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt stavební objekty: ■ SO 102 – Větev na II/353 ■ SO 106 – Dopravní značení
(II/353) ■ SO 108 – Stavební úprava stávající komunikace ■ SO 302 – Odvodnění II/353, plánované k realizaci v rámci stavby I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, do vlastnictví
kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0098/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
dle GP č. 135-6607/96 nově oddělený pozemek par. č. 2145 – zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 9 m² a pozemek par. č. 1081/4 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 75 m² v k. ú. a obci Budkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce
Budkov, schvaluje dodatek č. 5 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2009-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0099/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně
pozemek par. č. 1462/32 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 32 m² v k. ú.
a obci Humpolec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Adolfa Kryštůfka,
bytem Humpolec, Lužická 775, za dohodnutou kupní cenu ve výši 12 800 Kč
s tím, že kupující dále uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku ve výši 6 569 Kč, schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec dle materiálu ZK-02-2009-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0100/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dohody
o vypořádání podílového spoluvlastnictví: ■ pozemků par. č. 237/11, par.
č. 237/12, par. č. 237/17 v k.ú. Bitětice, kde druhým spoluvlastníkem je ČR – Státní statek Jeneč, st. podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918
■ pozemku par. č. 39/2 v k. ú. Bitětice, kde druhým spoluvlastníkem je Marie
Davidová, bytem Bitětice, č. p. 5, 393 01 Pelhřimov, zastoupená na základě usnesení Okresního soudu Pelhřimov opatrovníkem Hanou Davidovou, bytem Útěchovice č. p. 6, Hořepník, na jejichž podkladě se Vysočina stane rozhodnutím
Pozemkového úřadu Pelhřimov vlastníkem nově vzniklého pozemku zastavěného silnicí III/01932 ve výměře odpovídající současnému spoluvlastnickému podílu pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0101/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít dodatky kupních smluv uzavřených na koupi pozemků zastavěných silnicí III/34746
v k. ú. Volichov, obci Krásná Hora, dle usnesení 0464/07/2007/ZK ze dne 18. 12.
2007 dle materiálu ZK-02-2009-38, př. 2 ■ změnit usnesení 0464/07/2007/RK
tak, že v materiálu ZK-07-2007-15, př. 1: – se spoluvlastník podílu 1/2 pozemků par. č. 427/14, par. č. 427/15 v k. ú. Volichov, Bohumil Kořínek, Kojkovičky
1, Krásná Hora, 580 01, nahrazuje novými spoluvlastníky Tomášem Kořínkem,
Kojkovičky 1, Krásná Hora, 580 01, s podílem 1/4 a Markétou Kořínkovou, Kojkovičky 1, Krásná Hora, 580 01, s podílem 1 a kupní cena za pozemky par. č.
427/14, par. č. 427/15 se zvyšuje z 65 430 Kč na 96 264 Kč, – kupní cena za spoluvlastnický podíl 1/3 pozemků par č. 427/7, 427/8, 427/9, 427/10, 427/11 a 427/
12, v k. ú. Volichov, ve spoluvlastnictví Daniela Kahouna se zvyšuje z 19 247 Kč
na 28 182 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0102/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě s BURSON PROPERTIES, a. s., Jihlava, Antonínův Důl č. p. 107, PSČ 586 02, IČ 26510090, na část pozemku par. č. 21 o výměře
cca 13 m², v k. ú. Střelecká, a část pozemku par. č. 1920/1 o výměře cca 64 m²,
v k. ú. Dobronín, za kupní cenu 100 Kč/m² s tím, že přesná výměra vykupovaných pozemků bude určena pro kupní smlouvu geometrickým plánem po dokončení stavby.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0103/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek
č. 1 k darovací smlouvě ze dne 6. 11. 2008 dle materiálu ZK-02-2009-41, př. 2.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0104/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 5 Zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín dle materiálu
ZK-02-2009-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0105/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje: ■ ve výši
max. 30 mil. Kč určený na financování projektu II/129 Humpolec – most ev. č.
129-011 ■ ve výši max. 13 mil. Kč určený na financování projektu II/409 Počátky – průtah ■ ve výši max. 13 mil. Kč určený na financování projektu II/360
Jimramov-Horka ■ ve výši max. 38 mil. Kč určený na financování projektu III/
01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi ■ ve výši max. 35 mil. Kč určený na
financování projektu III/3993 Naloučany – most s tím, že finanční prostředky
budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0106/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít mezi
Vysočinou a městem Počátky smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-02-2009-40, př. 1upr1 ■ uzavřít mezi Vysočinou a městysem Nová
Cerekev smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-02-200940, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0107/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotace obcím na dětská dopravní hřiště v rámci kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu, v celkové výši 1 388 747 Kč dle materiálu ZK-022009-42, př. 2, a materiálu ZK-02-2009-42, př. 3 ■ neposkytnout dotaci ve výši
500 000 Kč městu Telč pro nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace dle čl. 1,
odst. 5 zásad, dle materiálu ZK-02-2009-42, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0108/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj – Program obnovy venkova, dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2009-43, př. 1, v maximální výši
uvedené v materiálu ZK-02-2009-43, př.1, za podmínek stanovených v Zásadách
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje
Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0109/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účast kraje Vysočina jako lead partnera v projektu „SPINEUROPE – Science and technology
Parks for Innovation in central EUROPE“ v rámci „Operačního programu Nadnárodní spolupráce pro oblast Střední Evropa“ – INTERREG IVB, Priorita 1
– Facilitating innovation a prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-022009-44, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0110/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši maximálně 221 000 Kč (1 euro =
26 Kč) na zvláštní účet kraje Rovné příležitosti určený na spolufinancování projektu „Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech“ s tím, že finanční
prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0111/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu
o partnerství u projektu Regionální Centrum Excelence ARCchip Telč – specializovaný útvar Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České
republiky v Telči mezi krajem Vysočina, Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV České republiky, v. v. i., a městem Telč, dle materiálu ZK-02-200946, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0112/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina dle materiálu
ZK-02-2009-47, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0113/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci
Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2009-48, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0114/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje aktualizovat Program rozvoje kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2009-49, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0115/02/2009/ZK – Zastupitelstvu kraje bere na vědomí jmenování
politikem projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agendy 21 Ing. Bc. Martina
Hyského, radního pro oblast regionálního rozvoje, a to do doby zvolení nového
politika projektu.
odpovědnost: ORR, termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0116/02/2009/ZK – Zatupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-02-2009-51, př. 1 ■ rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj, o částku
20 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 20 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0117/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým
organizacím zřizovaným obcí, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši
21 288 100 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-02-2009-52, př. 1, ZK02-2009-52, př. 2, ZK-02-2009-52, př. 3, a ZK-02-2009-52, př. 4, schvaluje ■
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věcí dle materiálu ZK-02-2009-52,
př. 5 ■ vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-02-2009-52, př.
6 ■ u dotací poskytnutých na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0489/07/
2008/ZK, pro občanské sdružení Na počátku, IČ 60554665, změnu účelu využití
z provozování služby Domov pro dětský život (azylový dům) ve výši 82 700 Kč
a z provozování služby Terénní a ambulantní následná péče Domova pro dětský
život (sociálně aktivizační služba) ve výši 7 800 Kč na provozování služby Pobytová následná péče Domova pro dětský život – byty na půl cesty.
odpovědnost: OSVZ, termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0118/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje schválit Dohodu
o spolupráci mezi Úřadem zemské vlády Dolního Rakouska a krajem Vysočina
dle materiálu ZK-02-2009-53, př. 1upr1, prohlašuje skutečnosti uvedené
v materiálu ZK-02-2009-53, př. 3upr1, v části A, schvaluje převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 1 070 000 Kč (1 euro =
26,63 Kč) na zvláštní účet kraje určený na spolufinancování projektu „Propojení
systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0119/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina
pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 podle materiálu ZK-02-2009-54, př. 1.
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odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0120/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2009-55, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 15.
4. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0121/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních
vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové
výši 26 091 061 Kč dle materiálu ZK-02-2009-56, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31.
12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0122/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotace z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 15/08
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2009-57, př. 1 ■ neposkytnout dotace
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 15/08 žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-02-2009-57, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín: 26.
2. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0123/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ přistoupení
kraje Vysočina k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice
s názvem Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze dle materiálu ZK-022009-58, př. 2 ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, §
3317 Výstavní činnost v kultuře, o částku 200 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 200 tis. Kč, rozhoduje poskytnout dotaci Městu Žďár
nad Sázavou, Žižkova 227/1, IČ 295 841, ve výši 200 tis. Kč ročně na krytí části
provozních nákladů projektu expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v
Praze v období let 2009–2010 dle materiálu ZK-02-2009-58, př. 4.
odpovědnost: Odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0124/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu
kulturních památek v kraji Vysočina, u kterých je výše částky do 200 000 Kč,
rozhoduje ■ poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova
kulturních památek, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-02-2009-59, př. 1 ■ neposkytnout dotace v souladu
se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu
kulturních památek v kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu ZK-022009-59, př. 2.
odpovědnost: OKPP, EO, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0125/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními
třídami Nové Město na Moravě ve výši 293 100 Kč na 1. čtvrtletí 2009 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách
s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0126/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových
složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, v celkové výši 51 226 tis.
Kč dle materiálu ZK-02-2009-62, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím čin-
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nost škol a školských zařízení, které zřizují obce, v celkové výši 94 092 tis. Kč
dle materiálu ZK-02-2009-62, př. 2, a soukromým školám a školským zařízením
v celkové výši 5 238 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2009-62, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0127/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o průběhu realizace projektu Učebny mechatroniky dle materiálu ZK-02-200963, př. 1, souhlasí s dalším postupem realizace projektu Učebny mechatroniky
dle materiálu ZK-02-2009-63, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0128/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých dle materiálu ZK-02-200964, schvaluje ■ záměr poskytnout příspěvkové organizaci Vysočina Education
v roce 2009 účelovou neinvestiční dotaci z Fondu strategických rezerv na spolufinancování projektu maximálně do výše 500 tis. Kč, pokud bude schválen projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých ■ záměr poskytnout příspěvkové
organizaci Vysočina Education v roce 2009 bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv za účelem předfinancování projektu ve výši maximálně 1 200 tis.
Kč, pokud bude schválen projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých.
odpovědnost: M. Kružíková, OŠMS, ředitel Vysočina Education, termín: 15.
4. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0129/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou
polytechnickou Jihlava uzavřenou dne 8. 10. 2007 dle materiálu ZK-02-200965, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0130/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol
vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na
podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků dle materiálu ZK-022009-66, př. 1, vyhrazuje si poskytování darů obcím ve výši do 100 000 Kč dle
Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje
na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků, rozhoduje poskytnout dary v celkové výši 3 076 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím a ve
výších dle materiálu ZK-02-2009-66, př. 3, v souladu s čl. 4 Zásad Zastupitelstva
kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků, schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304), o částku 1 920 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka
Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku určenou na podporu obcí dle Zásad
Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na
obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků dle materiálů
ZK-02-2009-66, př. 1, a ZK-02-2009-66, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE, termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0131/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávací činnosti základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a na podporu zájmových
a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a na školních sportovištích dle materiálu ZK-02-2009-67, př.
1, vyhrazuje si poskytování darů obcím ve výši do 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových
a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na
školních sportovištích, rozhoduje poskytnout dary v celkové výši 1 875 000
Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti
vzdělávání (ÚZ 00304), obcím a ve výších dle materiálu ZK-02-2009-67, př. 3,
v souladu s čl. 4 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu vzdělávacích
činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času
a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských
zařízení a na školních sportovištích.
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odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0132/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, v celkové výši 5 297 tis. Kč dle
materiálu ZK-02-2009-68, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, v celkové výši 11 125 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2009-68, př. 2, a soukromým školám a školským zařízením v celkové
výši 465 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2009-68, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0133/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Střední školy technické Jihlava dle materiálu ZK-02-2009-69, př.
1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0134/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Výroční
zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2007/
2008 a kalendářní rok 2008 dle materiálu ZK-02-2009-70, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce března odeslat na MŠMT a zveřejnit na
webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0135/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-02-2009-71,
př. 1, na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených
MŠMT pro rok 2009 ve výši 1 413 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 30.
4. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0136/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků organizaci Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, Havlíčkův Brod, IČ 60126817, ve výši 63 000 Kč na zabezpečení republikové soutěže vyhlášené MŠMT pro rok 2009.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 30.
4. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0137/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
organizacím: ■ Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., Rošického 6, Jihlava, IČ
62797972, ve výši 292 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v
basketbalu dle materiálu ZK-02-2009-73, př. 5, ■ Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, Rošického 6, Jihlava, IČ 70927511, ve výši 46 tis. Kč na projekt Krajského
sportovního centra mládeže ve stolním tenise dle materiálu ZK-02-2009-73, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0138/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
organizacím: ■ FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČ
26217350, ve výši 1 300 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže
ve fotbale dle materiálu ZK-02-2009-75, př. 6 ■ Jihlavskému plaveckému klub
AXIS, Rošického 6, Jihlava, IČ 63438216, ve výši 300 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání dle materiálu ZK-02-2009-75, př. 6
■ Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, Nové Město na
Moravě, IČ 43378480, ve výši 300 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v lyžování dle materiálu ZK-02-2009-75, př. 6.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0139/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina na činnost v roce 2009 v celkové
výši 5 235 134 Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-02-2009-76, př. 4, a materiálu
ZK-02-2009-76, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 30.
11. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0140/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
označených v materiálu ZK-02-2009-60, př. 1, kódy 1A, 1B, 1C, 3C, 3E, 3J, 3B,F,
3G,H,I, 4A, 4B,C, 6A, 6B, 9B, 9C,E,H,I,J.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 3. 2009 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Usnesení 0141/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
hokejovému klubu Dukla Jihlava – mládež, Tolstého 23 Jihlava, IČ 70802769, ve
výši 1 300 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji dle materiálu ZK-02-2009-74, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0142/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Rozvoj vesnice 2009 dle materiálu ZK-02-2009-77, př. 1, jmenuje ■ řídicí
výbor grantového programu Rozvoj vesnice 2009 ve složení: ODS – Pavel Hájek (PE), Jiří Servít (ZR), KDU-ČSL – Miroslav Vrbka (TR), Jan Tourek (HB),
ČSSD – Vladimír Černý (TR), Miroslav Báňa (ZR), KSČM – Josef Zahradníček
(TR) ■ Ladislava Brože (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj vesnice 2009 ■ garantem grantového programu Rozvoj vesnice
2009 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0143/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009 dle materiálu ZK02-2009-78, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Doprovodná
infrastruktura cestovního ruchu 2009 ve složení: ODS – Miloš Chytil (PE),
KDU-ČSL – Jana Houšková (PE), Antonín Holub (JI), ČSSD – Karel Vybíral
(JI), Stanislav Vrba (HB), KSČM – Jan Slámečka (ZR), Milan Ustohal (TR)
■ Stanislava Šípa (HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009 ■ garantem grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009 odbor regionálního
rozvoje a Zdeňku Kasalovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Luďka
Hrůzu s právem poradním a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0144/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II – 2009 dle materiálu ZK-02-2009-80,
př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II – 2009 ve složení: ODS – Zdeněk Trnka (TR), Ladislav Křivánek (JI), KDU-ČSL – Josef Švec (ZR), Štěpán Komárek (JI), ČSSD – Radim
Technik (ZR), KSČM – Martin Hrzán (JI), Pavel Kalabus (JI) ■ Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Popularizace a
vzdělávání v oblasti ICT II – 2009 ■ garantem grantového programu Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II – 2009 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním
a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0145/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Metropolitní sítě X – 2009 dle materiálu ZK-02-2009-81, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Metropolitní sítě X – 2009 ve složení: ODS
– Igor Petrecký (TR), Dušan Novotný (JI), KDU-ČSL – Josef Švec (ZR), ČSSD
– Václav Turek (PE), Michal Ptáčník (HB), KSČM – Pavel Kalabus (JI), František Náhončík (HB) ■ Jaroslava Huláka (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího
výboru grantového programu Metropolitní sítě X – 2009 ■ garantem grantového programu Metropolitní sítě X – 2009 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním
a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0146/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Krajina Vysočiny 2009 dle materiálu ZK-02-2009-83, př. 1, jmenuje ■ ří-
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dicí výbor grantového programu Krajina Vysočiny 2009 ve složení: ODS – Jiří
Jež ml. (ZR), Jiří Pacl (PE), KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý (TR), Jaroslav Poborský (HB), ČSSD – Jaroslava Slezáková (HB), KSČM – Ivo Novotný (TR), Josef
Číž (TR) ■ Emila Dračku (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového
programu Krajina Vysočina 2009 ■ garantem grantového programu Krajina Vysočiny 2009 odbor životního prostředí a zástupcem garanta M. Broma s právem
hlasovacím a J. Joneše s právem poradním a pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0147/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program „Mezinárodní projekty 2009“ dle materiálu ZK-02-2009-91, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Mezinárodní projekty 2009“ ve složení:
ODS – Jana Fischerová (HB), Hana Štěpničková (TR), KDU-ČSL – Jan Karas
(TR), Petr Kesl (PE), ČSSD – Eliška Pavlíková (HB), Alena Vidláková (ZR),
KSČM – Marie Rusová (ZR) ■ Pavla Šlechtického (JI, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu „Mezinárodní projekty 2009“ ■ garantem
grantového programu „Mezinárodní projekty 2009“ odbor školství, mládeže
a sportu a zástupce garanta Kláru Lysovou s právem hlasovacím a Věru Trávníkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, oddělení mládeže a sportu, termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0148/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Čistá voda 2009 dle materiálu ZK-02-2009-79, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Čistá voda 2009 ve složení: ODS – Leopold Bambula
(PE), KDU-ČSL – Marie Ostatnická (HB), Josef Kodet st. (JI), ČSSD – Bohumil
Kovanda (PE), Josef Matějek (TR), KSČM – Jiří Vlach (JI), Ivo Novotný (TR)
■ Iva Rohovského (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu
Čistá voda 2009 ■ garantem grantového programu Čistá voda 2009 odbor lesního a vodního hospodářství a emědělství a zástupcem garanta Petra Bureše s právem hlasovacím a Radka Zvolánka s rávem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 30.
4. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0149/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2009 dle materiálu ZK-022009-82, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Jdeme příkladem
– předcházíme odpadům 2009 ve složení: ODS – Rostislav Novák (TR), Pavel
Rensa (HB), KDU-ČSL – Čeněk Jůzl (HB), Vladislav Hynk (JI), ČSSD – Pavel Kučera (HB), KSČM – Ladislav Brož (PE), Vratislav Kubík (ZR), ■ Tomáše

Koubka (PE, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2009 ■ garantem grantového programu Jdeme
příkladem – předcházíme odpadům 2009 odbor životního prostředí a zástupce
garanta Pavlu Bendovou s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 30. června 2009
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 2, zdrželo se 6.
Usnesení 0150/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-022009-84, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0151/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu
ZK-02-2009-85, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0152/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rezignaci Stanislava Cejpka, bytem Krajinova 819/35, 674 01 Třebíč, na funkci člena
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenuje do funkce člena
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina Ing. Vlastimila Hejla, bytem
Malovcova 299, 395 01 Pacov.
odpovědnost: OSH, termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0153/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-02-2009-87, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0154/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2009-88, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 5, zdrželo se 5.
Usnesení 0155/02/2009/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na
rok 2009 dle materiálu ZK-02-2009-89, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně výboru, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Odbor životního prostředí

Postup obecních úřadů v souvislosti s kácením stromů kolem silnic
– metodická instrukce MŽP
Ministerstvo životního prostředí vydalo Metodickou
instrukci Ministerstva životního prostředí k aplikaci § 8
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny
v souvislosti s kácením dřevin
při výkonu oprávnění dle zákona č. 13/ 1997 Sb., o pozemních
komunikacích.

Metodická instrukce se zabývá
postupem orgánů ochrany přírody a krajiny dle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny
v souvislosti s kácením dřevin
tvořících silniční stromořadí.
Je určena orgánům ochrany
přírody a krajiny, které vykonávají správní úkony v oblasti
ochrany dřevin, což jsou ze-

jména obecní úřady. Lze ji využít také pro potřeby vlastníků
a správců komunikací.
Metodická instrukce byla zveřejněna ve Věstníku Ministerstva životního prostředí č.
4/2008 a je přístupná na internetové adrese Ministerstva životního prostředí www.env.cz
a také na stránkách kraje Vy-

sočina www.kr-vysocina.cz
> Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor životního
prostředí > Příroda > Ochrana
přírody a krajiny.
 Iveta Vlčková, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 590, e-mail:
vlckova.i@kr-vysocina.cz
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