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Obcím může pomoci grantový program Bezpečná silnice
Kraj Vysočina připravil nový
grantový program Bezpečná silnice 2011. Projekty na
realizaci nových přechodů
pro chodce, zvýšení bezpečnosti stávajících přechodů
a úpravu chodníků v místě přechodů budou přijímány
až do 29. dubna 2011. „Mezi

obce může být rozděleno až
pět milionů korun,“ uvedl Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana pro oblast
grantové politiky kraje Vysočina. Účelem poskytnutí finančních prostředků je zvýšení
bezpečnosti a snížení rizik provozu na pozemních komunika-

cích v regionu. Více informací
o nových grantových programech kraje Vysočina najdete na
www.fondvysociny.cz.
 Radek Žižka, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 192, e-mail:
zizka.r@kr-vysocina.cz

Rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny pro rok 2011
Dotace z krajského Programu obnovy venkova Vysočiny
(dále jen „POVV“) byla letos
přiznána celkem 640 obcím do
1 500 obyvatel. Kraj Vysočina v rámci POVV rozdělí více
než 71 milionů korun. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání
v úterý 22. března 2011. Nejvíce žádostí obce tradičně podaly
na opravy místních komunikací (138), následují opravy kulturních zařízení (87) a budov
obecních úřadů (86). Tyto tři
typy žádostí tvoří téměř polovinu všech projektů. Obce ale
budou za peníze z tohoto programu opravovat i mateřské
školy, čekárny na zastávkách
hromadné dopravy, hřbitovy,
hasičské zbrojnice, místní rozhlas či chodníky.
Kraj přispívá na projekty u obcí
nad 300 obyvatel až na polovinu nákladů, u menších obcí to
může být až 60 procent. Maximálně kraj na jeden projekt přispěje letos částkou 111 tis. Kč,
což je stejně jako v loňském
roce. U obcí oceněných čestným uznáním v soutěži Ves-

nice roku pak až 140 tis. Kč.
Dotaci získala každá obec, která předložila žádost. Přehled
schválených dotací je zveřejněn na internetových stránkách
kraje > Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu
> Odbor regionálního rozvoje > Rozvoj a obnova venkova.
Na těchto webových stránkách
je i vyvěšena vzorová smlouva o poskytnutí dotace, která
bude postupně s jednotlivými
obcemi uzavírána, pokud obec
projde takzvanou kontrolou připravenosti akce.
Kontrola připravenosti akce
je prováděna příslušnou obcí
s rozšířenou působností a je zaměřená na upřesnění rozsahu,
charakteru (investice/neinvestice) a celkových nákladů projektu. Obec musí nejpozději do
konce října 2011 na příslušný
úřad obce s rozšířenou působností předložit tyto doklady:
1) u projektů, kde budou realizovány stavební investice, kopii příslušného povolení
k realizaci stavby dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
o změně některých zákonů
(vodní zákon), a to ve všech případech včetně dokladu o nabytí
právní moci takového povolení;
v případě, že akce nepodléhá
příslušnému povolení k realizaci stavby, doloží obec čestné
prohlášení o této skutečnosti
2) podklady k upřesnění výše
celkových nákladů projektu
(smlouvy s dodavateli, faktury,
objednávky, paragony, cenové
nabídky apod.)
Po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace bude podpora následně převedena na účet
obce. Vyzýváme obce, aby
předložení těchto podkladů nenechávaly na poslední možný
termín. Závěrem připomínáme,
že realizace dotovaných projektů musí proběhnout do konce
roku 2011.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Podmínky soutěže Vesnice roku 2011

V rámci této rozšiřující informace ke skutečnostem uvedeným ve Zpravodaji č. 3/2011
obce upozorňujeme, že přihlášky do soutěže Vesnice roku 2011
musí být ve stanovený termín
(29. dubna 2011) již na místě
doručení; nejedná se tedy o da-

tum, kdy stačí odnést přihlášku
na poštu. Kontaktní osobou pro
příjem přihlášek v rámci kraje
Vysočina je Ing. Tatiana Mifková, Ph.D., Pobočka pro NUTS
II Jihovýchod, Novobranská 14,
602 00 Brno, tel.: 542 210 529,
e-mail: mifkova@crr.cz.

Elektronický formulář přihlášky naleznete na www.vesniceroku.cz ˃ Obec. Ten obec
vyplní, uloží na pevný disk,
vytiskne, podepíše a opatří razítkem. K listinné podobě přihlášky do soutěže musí být
(pokračování na další straně)
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přiložen doklad o úhradě registračního poplatku, předepsaná
charakteristika obce a požadované fotografie obce v elektronické podobě na CD nebo
DVD nosiči. Bez těchto příloh
nebude přihláška do soutěže
považována za řádně vyplněnou. Přihláška do soutěže včetně výše uvedených příloh musí
být v termínu zaslána poštou
v listinné i elektronické podobě (na nosiči CD/DVD) na adresu kontaktního místa. Materiály
zaslané spolu s přihláškou se
nevracejí.
Registrační poplatek (2 Kč za
každého občana přihlašova-

né obce) musí být zaslán na
účet Spolku pro obnovu venkova číslo 1931013349/0800
u České spořitelny, a. s., pod
VS 1111.
Obce, které se přihlásí do soutěže, jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční
dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz
vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň
v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační
technologie obce.

Komise krajského kola soutěže
Vesnice roku 2011 navštíví přihlášené obce ve druhé polovině května. V rámci hodnocení
krajských kol mohou obce získat kromě Zlaté stuhy (za vítězství v krajském kole) i další
ocenění: Modrá stuha (za společenský život), Bílá stuha (za
činnost mládeže), Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí), Oranžová stuha
(za spolupráci obce a zemědělského subjektu). Obce mohou
dále získat diplomy například
za vzorné vedení obecní kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova

cena). Obce oceněné Zlatou
stuhou postupují do celostátního kola. V rámci hodnocení
celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola se stane
nositelem titulu Vesnice roku
2011. Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže se uskuteční dne 10. září
2011 v Luhačovicích v rámci
konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu písní
a tanců.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz

Čistá Vysočina

Již třetím rokem pořádá kraj Vysočina v rámci kampaně Den
Země akci s názvem Čistá Vysočina, jejímž cílem je sběr odpadků
kolem silnic v kraji Vysočina. Minulé dva ročníky byly realizovány v rámci projektu Vysočina 21, který byl spolufinancován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Letošní
ročník je prvním, který Zdravý kraj Vysočina (www.kr-vysocina.
cz/zdravykraj) pořádá z vlastního rozpočtu. Účastníkům jsou poskytovány pytle na odpadky a reflexní vesty zdarma. Ty jsou ve
spolupráci s obcemi s pověřeným obecním úřadem na území kraje
distribuovány v termínu od 28. března do 7. dubna 2011. Samotný sběr odpadků kolem silnic potom proběhne v týdnu od 8. do
15. dubna 2011. Po celou dobu sběru je pro účastníky po předložení příslušného průkazu zajištěna přeprava autobusovými dopravci
z Vysočiny zdarma. Svoz odpadků zajistí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny do 22. dubna, a tedy ještě před Velikonocemi.
V prvním ročníku se do jarního úklidu zapojilo přes 6 000 osob,

které kolem silnic Vysočiny sesbíraly přes 30 tun odpadků. Druhý
ročník byl ještě úspěšnější. Přes 14 000 účastníků sesbíralo 60 tun
odpadků. V letošním roce předpokládáme ještě o 3 000 osob vyšší
účast než v loňském roce.
„Čistá Vysočina se stala za tři roky velice oblíbenou akcí, které se
účastní široká veřejnost – školy, města a obce, neziskové organizace, ale také jednotlivci. Díky těmto dobrovolníkům se Vysočina
každé jaro nejen zazelená, ale také zazáří čistotou,“ doplnil radní
pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský.
 Marta Vencovská, odbor, regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz
 Dana Kratochvílová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 586, e-mail: kratochvilova.d@kr-vysocina.cz

Tento projekt je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící
v oblasti cestovního ruchu

Tento projekt je realizován Vzdělávacím a konferenčním centrem
MŠMT Telč.
Zahájení realizace projektu: 9. květen 2010
Ukončení projektu: 31. říjen 2012
Partnery projektu jsou Město Telč a Kulturní zařízení města Pelhřimova, které se podílely na přípravě projektu a aktivně se zapojují do jeho realizace.
Projekt má za cíl vytvořit komplexní produkt dalšího vzdělávání zaměřený na oblast cestovního ruchu. Ve dvou fázích vytvořit
deset vzdělávacích modulů, pilotně je ověřit a připravit pro specifické potřeby cílové skupiny projektu, jíž jsou pracovníci poskytující služby v oblasti cestovního ruchu.
Vytvořené moduly by měly splňovat kritéria moderního dalšího
vzdělávání, ale také přesně vyhovovat potřebám cílové skupiny.
Výsledný produkt (celá sada nebo jednotlivé vzdělávací moduly
v různých kombinacích) umožní rozvoj dalšího vzdělávání nejen
v kraji Vysočina v oblasti cestovního ruchu.
Bude nabízen v rámci udržitelnosti.
20 účastníků z cílové skupiny, kteří se zapojili do pilotního ověřování, jsou nejen dobrými posluchači a aktivními účastníky

vzdělávání, ovšem také se aktivně zapojují do diskuse k obsahu
a formě jednotlivých vzdělávacích modulů, ale i ke komplexnímu produktu. Na základě spolupráce celého realizačního týmu
a cílové skupiny by tedy mělo vzniknout komplexní vzdělávání,
jež napomůže dalšímu rozvoji cestovního ruchu, prostřednictvím
pracovníků, kteří je absolvují, ale i dalších účastníků vzdělávání.
Celoživotní vzdělávání je důležité pro rozvoj člověka profesně
i osobnostně. Ti, kteří se zapojují do vzdělávacích projektů, tak
činí proto, aby se dozvěděli či naučili něco nového nebo aby si připomněli, co už pozapomněli, případně si uvědomili, jakým směrem by se měla upřít jejich pozornost v dalším vzdělávání.
Věříme, že účast v tomto projektu i na pilotním ověřování vzdělávacích modulů bude přínosná pro všechny účastníky z cílové skupiny, ale také pro všechny členy realizačního týmu.
 Jitka Mattyašovská, Vysočina Tourism
mobil: 606 775 428, e-mail: jitka.mattyasovska@vysocinatourism.cz
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Semináře na téma produkty v cestovním ruchu
V průběhu měsíce května 2011
je plánováno opakování rozšířených seminářů se zaměřením
na problematiku produktové
nabídky kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu, které
připravuje příspěvková organizace Vysočina Tourism. Odbornou lektorkou bude opět paní
Ing. Monika Palatková, Ph. D.,

která je autorkou knihy Marketingová strategie destinace cestovního ruchu a v současné době
vyučuje odborné předměty na
Vysoké škole obchodní v Praze, na katedře cestovního ruchu.
Semináře jsou určeny zejména
pro podnikatelské, ale i veřejné
subjekty působící v cestovním
ruchu, subjekty, jejichž činnost

souvisí s cestovním ruchem,
a pro další zájemce o toto téma.
Jejich cílem je motivace partnerů
k vytvoření produktové nabídky
kraje Vysočina. Výstupem bude
tištěný katalog s touto nabídkou
pro rok 2012.
Semináře se uskuteční v rámci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do

roku 2013 podpořeného z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihovýchod.
Termíny a místa konání budou
zveřejněny na www.vysocinatourism.cz.
 Jitka Mattyašovská, Vysočina Tourism
mobil: 606 775 428, e-mail: jitka.
mattyasovska@vysocinatourism.cz

OP ŽP: Kraj Vysočina úspěšně pokračuje v implementaci lokalit
soustavy Natura 2000
K zachování nejcennějších,
nejvíce ohrožených či unikátně se vyskytujících druhů
živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť máme kraj
Vysočina protkaný soustavou
76 (i za CHKO; v působnosti kraje 57 lokalit) evropsky
významných lokalit (dále jen
„EVL“). Tyto společně s ptačími oblastmi (dále jen „PO“)
tvoří na území celé Evropské
unie soustavu NATURA 2000.
Vytvoření soustavy je povinností každého státu Evropské
unie.
Povinností Kraje Vysočina je
do roku 2013 zabezpečit dostatečnou ochranu 41 EVL
uvedených v evropském seznamu (mimo chráněné krajinné oblasti a národní kategorie
ZCHÚ) pro všechny předměty
ochrany. Možnými formami
ochrany EVL jsou základní ochrana, smluvní ochrana
a ochrana formou vyhlášení zvláště chráněného území
včetně ochranného pásma.
Předmětem ochrany v těchto lokalitách jsou nejrůznější živočichové (například vydra říční,
netopýr velký, čolek velký, kuňka ohnivá nebo bolen dravý),
rostliny (například koniklec
velkokvětý či puchýřka útlá)
a stanoviště (například bučiny, vřesoviště nebo rašeliniště).

Implementace lokalit spočívá
v provedení inventarizačních
průzkumů, geodetického zaměření lokalit, zpracování plánů
péče a podkladů pro vyhlášení
lokalit jako přírodní rezervace/
přírodní památka, případně pro
smluvní ochranu území a označení území v terénu.
Dotace z Operačního programu životní prostředí (dále
jen „OPŽP“), prioritní osa
6 – Zlepšování stavu přírody
a krajiny, oblast podpory 6.1
– Implementace a péče o území
soustavy Natura 2000 pomohly a i do budoucna pomohou
kraji Vysočina realizovat další
z projektů na zmapování a zajištění ochrany celkem 30 lokalit. Kraj Vysočina od roku 2008
podal tři projekty, přičemž první projekt, předložený do druhé výzvy OPŽP, obsahující osm
lokalit, je již dokončen. Druhý projekt pro dalších dvanácti
EVL předložený v rámci šesté
výzvy OPŽP za téměř 3,8 milionů korun je ve fázi realizace (dodavatel firma ZK-BRNO,
s. r. o.) s termínem ukončení do
konce roku 2013. Realizací třetího projektu za téměř 2,2 milionu korun, předloženého do
čtrnácté výzvy OPŽP v roce
2010, byla na základě veřejné
soutěže pověřena firma GRV
Engineering, s. r. o. I tento pro-

jekt pro osm EVL je v současné
době ve fázi realizace a dokončen by měl být rovněž do konce roku 2013. V současné době
KrÚ Vysočina, OŽP, připravuje pro podání do nadcházející 23. výzvy OPŽP poslední
dvě EVL evropského seznamu,
u nichž je navržena ochrana prostřednictvím vyhlášení zvláště chráněného území.
Území zbývajících lokalit budou chráněna prostřednictvím
takzvané základní ochrany.
Vzhledem k tomu, že Evropský regionální rozvojový fond
(85 % – 95 %) a národní zdroje (5 % – 15 %) na sebe vzaly
celou váhu financování, je kraj
Vysočina pouze žadatelem bez
nutného finančního podílu.
Aktuálně řešené lokality v rámci šesté výzvy OPŽP:
EVL Baba
EVL Hroznětínská louka
EVL Kobylinec
EVL Náměšťská obora
EVL Na Oklice
EVL Ptáčovský kopeček
EVL Rašelinné jezírko Rosička
EVL Suché skály
EVL Šimanovské rašeliniště
EVL Špilberk
EVL Údolí Chlébského potoka
EVL V Lisovech
Aktuálně řešené lokality v rámci čtrnácté výzvy OPŽP:
EVL Hodíškovský rybník

EVL Jedlový les a údolí Rokytné
EVL Koupaliště u Bohuslavic
EVL Rybníky v Pouštích
EVL Rychtářský rybník
EVL U Borovné
EVL V Kopaninách
EVL Vysoký kámen u Smrčné
Soustava Natura 2000 se postupně buduje ve všech členských zemích Evropské unie,
ale ne všechny státy přistupují k tomuto zodpovědně. Některé státy (například Belgie,
Holandsko, Dánsko) pokročily
dále, jiné (například Rumunsko, Bulharsko) mají většinu
práce před sebou.
Na základě současné platné legislativy je v celé České republice 41 PO na
705 389 ha (8,94 % rozlohy
ČR) a 1 087 EVL na 785 582 ha
(9,96 % rozlohy ČR). Lokality soustavy Natura pokrývají 14,31 % celkové rozlohy ČR.
Národní seznam území soustavy Natura 2000 v České republice byl v poslední době doplněn
o 233 lokalit, 35 EVL bylo vyškrtnuto a u 170 EVL došlo ke
změnám například v názvu,
rozloze, předmětech ochrany či
navrhované kategorii ochrany.
 Martina Ferklová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 516, e-mail:
ferklova.m@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě
V částce 16/2011 Sbírky zákonů vydané dne 28. 2. 2011 bylo pod
č. 44 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2011.
Rozpočtová skladba
V částce 18/2011 Sbírky zákonů vydané dne 8. 3. 2011 byla pod č. 51
publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb.,
o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2011.
Maturity
V částce 19/2011 Sbírky zákonů vydané dne 10. 3. 2011 byla pod č. 54
publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Úřad práce České republiky
V částce 29/2011 Sbírky zákonů vydané dne 25. 3. 2011 byl pod
č. 73 publikován zákon o Úřadu práce České republiky a o změně
souvisejících zákonů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2011.
Činnosti zdravotnických a jiných odborných pracovníků
V částce 20/2011 Sbírky zákonů vydané dne 14. 3. 2011 byla pod
č. 55 publikována vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Standardy kvality a bezpečnosti v přepravě cestujících
V částce 24/2011 Sbírky zákonů vydané dne 18. 3. 2011 bylo pod
č. 63 publikováno nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich
prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2011.
Prováděcí vyhláška k evidenci obyvatel
V částce 31/2011 Sbírky zákonů vydané dne 25. 3. 2011 byla
pod č. 84 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon
o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. 3. 2011.
Prováděcí vyhláška k občanským průkazům a cestovním dokladům
V částce 31/2011 Sbírky zákonů vydané dne 25. 3. 2011 byla
pod č. 85 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech
a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Hledání hlubinného úložiště jaderných odpadů na Vysočině
Najít místo pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva je
mimořádně složité. Podmínkou úspěchu je rovnoprávné postavení všech dotčených účastníků výběrového řízení, které musí být
transparentní.
Obecným způsobem zneškodňování vyhořelého paliva a jiných
vysoce radioaktivních odpadů je ukládání do takzvaných trvalých
hlubinných úložišť. Izolaci od okolního prostředí zajišťují různé
bariéry technické i přírodní. Ty první mívají životnost v řádu desítek až stovek let, ty druhé – jde mimo jiné o stabilitu geologických
formací – až miliony let.
Palivo v jaderných elektrárnách (dále jen „JE“) se po „vyhoření“
chladí několik let ve zvláštním bazénu, který bývá umístěn vedle
reaktoru nebo jinde v areálu jaderného zařízení. Někdy se v bazénu skladuje i delší dobu, přičemž alternativou, používanou i v ČR,
je suché skladování v ocelových kontejnerech. Ty představují hlavní funkční bariéru a po několik desítek let mohou být uloženy na
volné ploše nebo v jednoduchých a relativně lehkých stavbách –
meziskladech. Jaderné elektrárny v Dukovanech i v Temelíně mají
mezisklady přímo v areálech svých JE.
V roce 1993 bylo vytipováno 27 širších lokalit (oblastí) a výběr se
posléze zúžil na šest konkrétních lokalit: Lodhéřov, Budišov, Blatno, Božejovice – Vlksice, Rohozná a Pačejov. V posledních letech
přibyla a je také v jednání lokalita Dolní Rožínka.
Podle původní koncepce by v letech 2010–2015 měla proběhnout
druhá fáze s podrobným geofyzikálním a geochemickým mapováním a zároveň by mělo být zpracováno technické řešení úložiště. Spolu s předběžným bezpečnostním hodnocením by pak byl
výběr zúžen na budoucí hlavní lokalitu pro hlubinné úložiště a lo-

kalitu záložní. Po dalších přípravných pracích by zhruba v letech
2050– 2065 proběhla samotná výstavba podzemního komplexu
i povrchového areálu úložiště.
V současnosti je rozhodující zrovnoprávnění dotčených obcí vůči
ostatním subjektům v procesu vyhledávání a povolování vybraných
jaderných zařízení. Je třeba umožnit účast dotčených obcí i v těch
fázích, respektive řízeních, kde dosud nemají postavení účastníka.
Právníci Ekologického právního servisu a advokátní kanceláře Šikola k této problematice zpracovali dva konkrétní návrhy.
První možností je zapojení obcí (včetně určitého práva veta) do
projednávání politiky územního rozvoje. Druhou možností je zapojení obcí do povolovacího řízení podle atomového zákona. Bez
předchozího souhlasného stanoviska obce k přípravě úložiště včetně průzkumných prací by nesměla Správa úložišť radioaktivního
odpadu zahájit svou činnost na jejím území.
V obou případech by rozhodovalo zastupitelstvo obce, případně by
mohlo uspořádat místní referendum.
Přitom obce nemusejí své případné právo veta uplatnit, ale tato
možnost musí existovat. To je podmínka odblokování celého procesu. Nyní bude rozhodující, jak na tyto návrhy bude reagovat stát.
Podrobnosti lze získat na www.surao.cz, www. hnutiduha.cz/uloziste.
Podle podkladů Deník Referendum a jednání u kulatého stolu konaného dne 24. ledna 2011 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina pod záštitou Zdeňka Ryšavého – radního pro životní prostředí
zpracoval:
 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz.
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Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 22. března 2011 vyhlásilo osm nových grantových programů z Fondu Vysočiny zaměřených na předcházení vzniku odpadů, rozvoj EVVO, rozvoj
komunikační infrastruktury veřejné správy, prevenci kriminality, podporu rozvoje místních částí
měst a obcí, podporu neprofesionálního umění, na rozvoj zážitkové turistiky a zvýšení bezpečnosti
v silničním provozu. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory
krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2011 – 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: 30. 4. 2011
Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2011 – 500 000 Kč
– program na podporu rozvoje systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (odbor životního prostředí, Ing. Eva
Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2011
Bezpečné metropolitní sítě 2011 – 2 000 000 Kč – program na
podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy
(odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 22. 4. 2011
Prevence kriminality 2011 – 1 200 000 Kč – program na podporu specifických programů prevence kriminality (odbor
sekretariátu hejtmana, Ing. Josef Pokorný, tel.: 564 602 164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2011

Rozvoj vesnice 2011 – 5 000 000 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: 30. 4. 2011
Regionální kultura 2011 – 1 800 000 Kč – program na podporu
kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková,
tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 26. 4. 2011
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011
– 2 500 000 Kč – program na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území kraje Vysočina (odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Ing. Zdeňka Kasalová, tel.: 564 602 353, kasalova.z@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 26. 4. 2011
Bezpečná silnice 2011 – 5 000 000 Kč – program na podporu
zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II.
a III. třídy v kraji Vysočina (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Radek Handa, tel.: 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 29. 4. 2011

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.

Setkání angažovanců z Vysočiny
Poslední březnový víkend se na Čeřínku sešlo na 60 zástupců neziskového sektoru a zástupců místních samospráv.
Ve dnech 25. a 26. března 2011 se uskutečnil dvoudenní seminá- „Kraj Vysočina patří mezi ostatními kraji mezi ty, které s NNO
ře pro aktivní zástupce neziskového sektoru kraje Vysočina se příkladně spolupracují,“ řekl Ing. Tomáš Škaryd, radní pro oblast
zástupci samosprávy. Seminář byl poslední aktivitou projektu Vy- kultury, cestovního ruchu a oblasti neziskového sektoru, který na
sočina 21, realizovaného z Revolvingového fondu Ministerstva ži- setkání přijel rovnou ze zasedání Výboru pro regiony Rady vlády
votního prostředí ČR.
pro NNO.
„Kraj v minulosti podporoval jak zástupce nestátních neziskových Přítomní se shodli, že společná akce umožnila zajímavé pohledy
organizací (dále jen ‚NNO‘), tak i zástupce veřejné správy. Málo- na rozvoj obcí a měst jak z pohledu neziskovek, tak z pohledu stakdy se však tyto dvě skupiny sešly v tak velkém počtu u jednoho rostů, což přineslo účastníkům zajímavé podněty do jejich další
stolu,“ poznamenal hned na úvod setkání angažovanců radní pro činnosti.
oblast regionálního rozvoje Ing. Bc. Martin Hyský.
Příští setkání angažovanců z Vysočiny bylo společně naplánováno
Účastníci se v oddělených skupinkách i při společných jednáních na podzim letošního roku.
dobře vypořádali s hlavním tématem, kterým bylo vyhledat pro-  Marta Vencovská, odbor regionálního rozvoje
blémy, jež dobré spolupráci obcí a NNO brání, a nastínění jejich telefon: 564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz
vhodných řešení. Velmi zajímavý a přínosný byl úvodní seminář  Petr Holý, odbor regionálního rozvoje
na téma Komunikace s veřejností.
telefon: 564 602 538, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 2/2011 konaného dne 22. 3. 2011
Usnesení 0069/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.

Usnesení 0071/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0070/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Miroslava Houšku
a RSDr. Jiřího Vlacha ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2011.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0072/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 4/2011

ZPRAVODAJ

Usnesení 0073/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Protikorupční
strategii kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2011-04, př. 1.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0074/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina – Příspěvek na soutěže,
propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2011 dle materiálu ZK-02-2011-05, př. 1 ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
v roce 2011 dle materiálu ZK-02-2011-05, př. 2, rozhoduje poskytnout z kapitoly
Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část: ■ neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS
– Kraj Vysočina, IČ: 86553216, ve výši 1 680 000 Kč dle materiálu ZK-02-201105, př. 3 ■ neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 226 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do
plošného pokrytí kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2011-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0075/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu
prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-02-2011-06, př.
1, rozhoduje ■ poskytnout dotaci obcím dle materiálu ZK-02-2011-06, př. 2, na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2011-06, př. 5, za
podmínky, že kraj na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality
kraje Vysočina na rok 2011 obdrží státní dotaci ■ poskytnout dotaci Městu Polná
z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektu v rámci Programu prevence
kriminality kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálů ZK-02-2011-06, př. 3, a ZK02-2011-06, př. 5 ■ neposkytnout dotaci Městu Jaroměřice nad Rokytnou dle materiálu ZK-02-2011-06, př. 4.
odpovědnost: OSH, OE, termín: 31.12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0076/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dalších dotací na výdaje realizované
v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2011 dle materiálu
ZK-02-2011-07, př. 1, vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dalších
dotací z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-02-2011-07, př. 2.
odpovědnost: OSH, termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0077/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje cenu kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2011-08, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0078/02/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0079/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 16
Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, termín: 15. 04. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0080/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje souhlas s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového
centra Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu, a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši
15 % celkových způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 3 750 000 Kč, schvaluje
■ finanční závazek kraje Vysočina předfinancovat projekt modernizace a obnovy
přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši
25 000 000 Kč včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu tak, aby kryly
postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby
z Integrovaného operačního programu. Finanční prostředky budou zárukou toho,
že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace projektů ■ závazek
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kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, v maximální výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu
(25 000 000 Kč), tj. 3 750 000 Kč, na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, OE, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0081/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje memorandum
dle materiálu ZK-02-2011-106, př. 1.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu, termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0082/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout finanční dar Japonsku ve výši 300 000 Kč prostřednictvím speciálního sbírkového
účtu Velvyslanectví Japonska v Praze, schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc
přímá, o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0083/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Lipnice o poskytnutí půjčky, ukládá krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: OE, termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0084/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden–prosinec 2010
dle materiálu ZK-02-2011-13, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 31. března 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0085/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu dle materiálu ZK-02-2011-14, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0086/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu dle materiálu ZK-02-2011-15, př. 1, schvaluje změnu usnesení č. 0344/05/2010/
ZK ze dne 21. 9. 2010 tak, že se text: max. 8,5 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený
na financování projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice nahrazuje textem max. 10 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu
Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0087/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu dle materiálu ZK-02-2011-16, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0088/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Chotěboř dle materiálu ZK-02-2011-17, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a SH, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0089/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě,
§ 2212 – Silnice, o částku 9 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o částku 9 500 000 Kč, rozhoduje uzavřít smlouvu o společném
postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městysem Úsobí dle materiálu ZK-02-201118, př. 1.
odpovědnost: ODSH, termín: 15. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0090/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o prověrce systému a rozsahu dopravní obsluhy.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0091/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší Zásady Zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních
úsecích obcí kraje Vysočina č. 03/08 ze dne 12. 2. 2008.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0092/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1977/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 4 913 m2 v k. ú. a obci
Kostníky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostníky, schvaluje dodatek č. 557 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0099/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
pozemky dle materiálu ZK-02-2011-28, př. 1, z vlastnictví obce Stránecká Zhoř do
vlastnictví kraje Vysočina ■ nabýt úplatně do vlastnictví kraje Vysočina pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v bodě uzavírání kupních smluv
v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-02-2011-28, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0093/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
díly „d“ o výměře 31 m 2, „f“ o výměře 137 m 2 a „g“ o výměře 41 m 2 oddělené geometrickým plánem č. 77-8876/2010 z pozemku par. č. 713 v k. ú. a obci Rácovice z
vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice, schvaluje dodatek č. 558
zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0100/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky par. č. 969/3 o výměře 390 m 2, par. č. 969/4 o výměře 261 m 2, par.
č. 974/2 o výměře 665 m 2, par. č. 974/3 o výměře 9 m 2, par. č. 974/4 o výměře
13 m 2, par. č. 974/5 o výměře 318 m 2, par. č. 974/6 o výměře 91 m 2, par. č. 974/8
o výměře 4 m 2 a par. č. 974/9 o výměře 663 m 2 v k. ú. a obci Bohdalín z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví obce Bohdalín ■ nabýt darem pozemky par. č. 55/3
o výměře 41 m 2 a par. č. 994/30 o výměře 210 m2 v k. ú. a obci Bohdalín z vlastnictví obce Bohdalín do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 564
zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-29, př. 1 ■ dodatek č. 565 zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-022011-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0094/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky par. č. 2893/4 o výměře 314 m 2, par. č. 2893/6 o výměře 69 m 2, par.
č. 2893/7 o výměře 41 m 2 a par. č. 2893/8 o výměře 59 m 2, oddělené geometrickým plánem č. 632-253/2010 z pozemku par. č. 2893/1 v k. ú. a obci Velká Losenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Velká Losenice ■ nabýt darem
pozemek par. č. 2/47 o výměře 270 m 2 zaměřený geometrickým plánem č. 632253/2010 z dílu „b“ pozemku par. č. 1/1, dílu „a“ pozemku par. č. 2/2 a dílu „c“ pozemku par. č. 2/3 v k. ú. a obci Velká Losenice z vlastnictví obce Velká Losenice
do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 559 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK02-2011-23, př. 1 ■ dodatek č. 560 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0101/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městem Počátky na straně budoucího dárce
a krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného na převod pozemku par.
č. st. 917 a části pozemků par. č. st. 822 a par. č. 2275/11 v k. ú. a obci Počátky
zastavěných nově postavenou budovou výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služba kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0095/02/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0102/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice – křiž.
III/4045 v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-02-201131, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních
smluv.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0096/02/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0103/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatně pozemky par. č. 193/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2
a par. č. 206/25 – ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0097/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK tak, že text: Zastupitelstvo
kraje schvaluje nabytí pozemků pro stavbu II/150 Vilémovice–Pavlíkov v rozsahu dle materiálu ZK-09-2005-16, př. 1, za cenu stanovenou podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků a cenu porostů stanovenou podle
tohoto předpisu a zmocňuje radu kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných
nemovitostí schválené zastupitelstvem kraje se nahrazuje textem: Zastupitelstvo
kraje rozhoduje nabýt pozemky pro stavbu II/150 Vilémovice–Pavlíkov v rozsahu
dle materiálu ZK-09-2005-16, př. 1, za cenu stanovenou podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu s výjimkou pozemku par. č. 699/5 v katastrálním území Vilémovice
u Ledče nad Sázavou, který bude nabyt bezúplatně dle ustanovení § 2 odst. 7 a 8
zákona č. 569/1991 Sb.o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, zmocňuje radu kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí
v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválené zastupitelstvem kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0098/02/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Usnesení 0104/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 566
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0105/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 567
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0106/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Hojovice, podle
které se kraj Vysočina zaváže darovat a obec Hojovice zaváže přijmout do svého
vlastnictví části pozemků par. č. 837/4, par. č. 74/3 a par. č. 81/1 v k. ú. Hojovice,
které budou zastavěny chodníkem při realizaci stavby Chodník přilehlý k silnici
III/1361 v obci Hojovice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0107/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Dolní Krupá, podle kte-
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ré se kraj Vysočina zaváže darovat a obec Dolní Krupá zaváže přijmout do svého
vlastnictví část pozemku par. č. 1532/1 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu
a obci Dolní Krupá, která bude zastavěna chodníkem při realizaci stavby II/344
Dolní Krupá, Rekonstrukce komunikace v obci – SO 001, SO 101, SO 121, SO
151, SO 201, SO 251, SO 252 Dolní Krupá.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0108/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Bystrá, podle které se
kraj Vysočina zaváže darovat a obec Bystrá zaváže přijmout do svého vlastnictví
část pozemku par. č. 697/2 v k. ú. Bystrá a obci Bystrá, která bude zastavěna chodníkem při realizaci stavby Oprava kanalizačního potrubí včetně opravy chodníku
nad opravovaným potrubím v obci Bystrá.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0109/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Rybníček, podle které
se kraj Vysočina zaváže darovat a obec Rybníček zaváže přijmout do svého vlastnictví část pozemku par. č. 880/1 v k. ú. Rybníček u Habrů, která bude zastavěna
chodníkem při realizaci stavby Chodník podél silnice III/3454.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0110/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1447/45 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m 2, oddělený geometrickým plánem č. 195-106/2010 z pozemků par. č. 1447/7 a par.
č. 1447/18, pozemek par. č. 1447/46 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
125 m 2, a díl „a“ o výměře 3 m2 oddělené geometrickým plánem č. 195-106/2010
z pozemku par. č. 1447/21, vše v k. ú. a obci Horní Paseka, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Paseka schvaluje dodatek č. 568 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2011-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0111/02/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0112/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 5999/158, ostatní plocha, o výměře 207 m 2, par. č. 599/167, ostatní
plocha, o výměře 92 m 2, par. č. 5999/171, zastavěná plocha, o výměře 5 m 2, v k. ú.
Velké Meziříčí, vzniklé dle geometrického plánu č. 3572-171/2010, z vlastnictví
města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovitý majetek a movité věci nově
zřízeného areálu domova pro seniory ve Velkém Meziříčí dle materiálu ZK-022011-41, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0113/02/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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zemku par. č. 283/5, – pozemek par. č. 283/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 184 m 2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku par. č. 283/1,
– pozemek par. č. 283/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 280 m 2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku par. č. 283/1, – pozemek par.
č. 283/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m 2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku par. č. 283/1, – díl „b“+„c“ o výměře 107 m 2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku par. č. 283/3 a sloučený do
pozemku par. č. 77/2, – pozemek označený par. 283/6, ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 246 m 2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku par. č.
283/3 v k. ú. a obci Jiratice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiratice ■ nabýt darem: – díl „d“+„e“ o výměře 24 m 2 oddělený geometrickým plánem
72-7600/2009 z pozemku vedeného ve ZE – PK par. č. 925 sloučený do pozemku par. č. 283/1, – díl „f“+„h“ o výměře 7 m 2 oddělený geometrickým plánem 727600/2009 z pozemku vedeného ve ZE – PK par. č. 936 sloučený do pozemku par.
č. 283/1, – díl „g“ o výměře 2 m 2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009
z pozemku vedeného ve ZE – PK par. č. 927/4 sloučený do pozemku par. č. 283/1
v k. ú. a obci Jiratice z vlastnictví obce Jiratice do vlastnictví kraje Vysočina,
schvaluje ■ dodatek č. 575 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-44, př. 1 ■ dodatek č. 576
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-44, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0116/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemek par. č. st. 192 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m 2 v k. ú. a obci
Komorovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Komorovice ■ nabýt darem dle GP č. 326-360/2007 nově oddělený pozemek par. č. 737/5 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 259 m2 v k. ú. a obci Komorovice z vlastnictví obce
Komorovice do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 577 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-45, př. 1 ■ dodatek č. 578 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-45, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0117/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
dle materiálu ZK-02-2011-46, př. 1, z vlastnictví České republiky a příslušnosti
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0118/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 579
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0119/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje vzdát se předkupního práva k pozemkům st. par. č. 81/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
834 m 2, st. par. č. 81/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, st. par. č. 81/4
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m 2 a k budově č. p. 69 stojící na pozemku st. par. č. 81/1, budově bez č. p./č. e. stojící na pozemku st. par. č. 81/3 a budově
bez č. p./č. e. stojící na pozemku st. par. č. 81/4, vše v k. ú. a obci Horní Dubenky,
založeného darovací smlouvou uzavřenou dne 11. 7. 2007 mezi krajem Vysočina
a obcí Horní Dubenky.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 15. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0114/02/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0120/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat městu Velké Meziříčí pozemky par. č. 350/2
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 23 m 2, oddělený GP č. 3307-223/2009
z pozemku par. č. 350, par. č. 335/7 – trvalý travní porost o výměře 114 m2 a par.
č. 5636/25 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, oddělený GP č. 3642-3/2011
z pozemku par. č. 5636/23 v k. ú. a obci Velké Meziříčí, pro realizaci protipovodňových opatření řeky Balinky ve Velkém Meziříčí, a město se zaváže tyto pozemky do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0115/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem:
– díl „a“ o výměře 1 m 2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku
par. č. 283/1 a sloučený do pozemku par. č. 77/2, – díl „j“ o výměře 16 m2 oddělený
geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku par. č. 283/1 a sloučený do po-

Usnesení 0121/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 5783/1 – ost. plocha, silnice o výměře 5 459 m 2, par. č. 5849 – ost.
plocha, silnice o výměře 2 521 m 2, par. č. 5947/1 – ost. plocha, silnice o výměře
9 397 m 2, par. č. 5994/1 – ost. plocha, silnice o výměře 26 037 m 2, par. č. 5994/28
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– ost. plocha, silnice o výměře 948 m 2 a par. č. 5994/55 – ost. plocha, silnice
o výměře 295 m 2 v k.ú. a obci Jihlava z vlastnictví České republiky, příslušnosti
hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 580 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0122/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1199/2 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 146 m2, oddělený GP
č. 117-83/2010 z pozemku par. č. 1199 – ost. plocha, silnice v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek, obec Kaliště, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky, schvaluje dodatek č. 581 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2011-51, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0123/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-02-2011-52, př. 1, a ZK-02-2011-52, př. 2, od
vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do
vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m 2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m 2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy ■ změnit usnesení
0381/05/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-05-2010-53, př. 1, se ruší pozemky pod
pořadovými čísly 4–34 a 69.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0124/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0275/04/2005/ZK tak, že text: Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí pozemků
pro stavbu Silnice II/405 Jihlava–Příseka v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK04-2005-30, př. 1, plus cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů se nahrazuje textem: Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí pozemků pro stavbu Silnice II/405 Jihlava–Příseka v rozsahu a za ceny dle
materiálu ZK-04-2005-30, př. 1, plus cenu porostů stanovenou podle vyhlášky
č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů s výjimkou pozemku par. č. 100/53 v katastrálním
území Sasov, který bude nabyt bezúplatně dle ustanovení § 2 odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0125/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést pozemek par. č. 3747 – ostatní plocha, silnice o výměře 35 325 m2 včetně silnice se všemi součástmi a příslušenstvím na tomto pozemku postavené v k. ú. a obci Dolní
Cerekev, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerkev ■ nabýt pozemky par. č. 3724/1 – orná půda o výměře 921 m 2, par. č. 3724/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m 2, par. č. 2800/14 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 793 m 2, par. č. 2800/15 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 86 m 2, par. č. 2800/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m 2 v k. ú. a obci Dolní Cerekev, pozemek par. č. 710/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 9 587 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 205-78/2010 z pozemku par. č. 710/1 o výměře 9 989 m 2 a par. č. 710/3 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 408 m 2, v k. ú. Spělov a obci Dolní Cerekev z vlastnictví městyse Dolní Cerekev a pozemek par. č. 2216/3 – trvalý travní porost o výměře 755 m 2 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví
kraje Vysočina včetně stavby silnic se všemi součástmi a příslušenstvím na těchto pozemcích postavených, schvaluje ■ dodatek č. 582 zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-022011-55, př. 1 ■ dodatek č. 583 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-55, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0126/02/2011/ZK – Zastupitelstva kraje rozhoduje ■ převést darem pozemky par. č. 3015/7 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m 2 a par.
č. 3015/8 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m 2, oddělených GP z pozemku par. č. 3015 a dále pozemek par. č. 3017/8 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 19 m 2. a v k. ú. a obci Velká Bíteš, z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví města Velká Bíteš ■ nabýt darem pozemek par. č. 177/8 – ost. plocha,
silnice o výměře 8 m 2, oddělený GP č. 1831-100/2010 z pozemku par. č. 177/1
z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ doda-
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tek č. 584 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-02-2011-56, př. 1 ■ dodatek č. 585 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2011-56, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0127/02/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1, věta
třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů
třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0128/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést
pozemek par. č. 399/10 o výměře 20 405 m 2 v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti ENERGOKLASTR
CTT Vysočina, o. p. s., se sídlem Slavkov u Brna, U Mlýna 1075, 684 01 Vyškov,
IČ: 292 01 055, za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 182 250 Kč s tím, že bude současně zřízeno ve prospěch prodávajícího předkupní právo podle smlouvy kupní
a o předkupním právu dle materiálu ZK-02-2011-54, př. 1, za podmínky doložení rozhodnutí příslušného řídicího orgánu o poskytnutí podpory projektu Vědeckotechnický park a centrum transferu technologií ze strany kupujícího, ukládá
odboru majetkovému předložit kupní smlouvu k provedení vkladu vlastnického
práva po doložení rozhodnutí příslušného řídicího orgánu o poskytnutí podpory
projektu Vědeckotechnický park a centrum transferu technologií ze strany kupujícího a zaplacení kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0129/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 4 800 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699
– Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, o částku
4 800 000 Kč určenou na dodávku komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu a elektrické energie.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0130/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Informaci
o přípravě regionu soudržnosti Jihovýchod na programové období 2014–2020 dle
materiálu ZK-02-2011-59, př. 1.
odpovědnost: M. Černý, ředitel Sekce pro rozvoj regionu, termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0131/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Územní rozvoj – Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2011-60, př. 1, v maximální výši
uvedené v materiálu ZK-02-2011-60, 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: ORR, OE, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0132/02/2011/ZK – Zastupitelstvu kraje bere na vědomí ■ Výroční
zprávu projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agenda 21 za rok 2010 dle materiálu ZK-02-2011-61, př. 1 ■ Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na
rok 2011 dle materiálu ZK-02-2011-61, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0133/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-02-2011-62, př. 1, rozhoduje poskytnout
dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2011-62,
př. 1, příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-02-2011-62, př. 1, na realizaci
akcí uvedených v materiálu ZK-02-2011-62, př. 1, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů
místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0134/02/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
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předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, EO, termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0135/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 291 300 Kč a přidělení účelových prostředků
Gymnáziu Jihlava ve výši 447 800 Kč na 1. čtvrtletí 2011 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: březen 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0136/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ vzorovou darovací smlouvu dle materiálu ZK-02-2011-66, př. 3 ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti
vzdělávání o částku 405 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje
a majetek kraje, o částku 405 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících
se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi, rozhoduje ■ poskytnout dary v celkové výši
3 688 tis. Kč obcím dle materiálu ZK-02-2011-66, př. 2, na základě darovací
smlouvy dle materiálu ZK-02-2011-66, př. 3 ■ poskytnout dar ve výši 188 tis. Kč
městu Kamenice nad Lipou smlouvou dle materiálu ZK-02-2011-66, př. 4.
odpovědnost: OSMS, OE, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0137/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit příspěvkové organizace kraje Plavecká škola Jihlava a Plavecká škola Třebíč dnem
30. 6. 2011 dle materiálů ZK-02-2011-67, př. 5, a ZK-02-2011-67, př. 6 ■ uzavřít
smlouvy o převzetí vzdělávacích činností dle materiálů ZK-02-2011-67, př. 7,
a ZK-02-2011-67, př. 8 ■ schválit darovací smlouvy dle materiálů ZK-02-2011-67,
př. 9, a ZK-02-2011-67, př. 10 ■ schválit smlouvy o převzetí práv a závazků dle
materiálů ZK-02-2011-67, př. 11, a ZK-02-2011-67, př. 12.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0138/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vzorovou darovací smlouvu dle materiálu ZK-02-2011-68, př. 4, rozhoduje ■ poskytnout dary
v celkové výši 4 374 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím dle materiálu ZK-022011-68, př. 3, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2011-68, př. 4
■ poskytnout dar ve výši 206 tis. Kč městu Ledeč nad Sázavou smlouvou dle materiálu ZK-02-2011-68, př. 5 ■ poskytnout dar ve výši 368 tis. Kč městu Žďár nad
Sázavou smlouvou dle materiálu ZK-02-2011-68, př. 6 ■ poskytnout dar ve výši
146 tis. Kč městu Havlíčkův Brod smlouvou dle materiálu ZK-02-2011-68, př. 7.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0139/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok
2009/2010 a kalendářní rok 2010 dle materiálu ZK-02-2011-69, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce března odeslat na MŠMT a zveřejnit na
webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0140/02/2011/ZK – Zastupitelstva kraje rozhoduje poskytnout dar
z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost,
Krajskému fotbalovému svazu Vysočina, IČ: 70933120, ve výši 1 500 tis. Kč dle
materiálu ZK-02-2011-70, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0141/02/2011/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 1 500 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale ■ Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Rošického 6, Jihlava,
IČ: 63438216, ve výši 225 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání ■ Dukle Jihlava – mládež, Tolstého 23 Jihlava, IČ: 70802769, ve
výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v hokeji
■ Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., Rošického 6, Jihlava, IČ: 62797972, ve
výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu
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■ Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí, IČ: 75070961,
ve výši 225 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené
■ Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 12, Jihlava, IČ: 22729275, ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve volejbalu ■ Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě,
Vlachovická 1355, Nové město na Moravě, IČ: 43378480, ve výši 205 000 Kč na
projekt Krajského sportovního centra mládeže v lyžování.
odpovědnost: OŠMS. EO, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0142/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 22
Zřizovací listiny příspěvkové organizace, Vyšší odborné školy a Střední odborné
školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-02-201173, př. 9, vyhrazuje si rozhodnout uzavřít smlouvy o převodu cenných papírů dle
materiálů ZK-02-2011-73, př. 1, ZK-02-2011-73, př. 2, ZK-02-2011-73, př. 3, ZK02-2011-73, př. 4, ZK-02-2011-73, př. 5, ZK-02-2011-73, př. 6, a ZK-02-2011-73,
př. 7, rozhoduje uzavřít smlouvy o převodu cenných papírů dle materiálů ZK-022011-73, př. 1, ZK-02-2011-73, př. 2, ZK-02-2011-73, př. 3, ZK-02-2011-73, př. 4,
ZK-02-2011-73, př. 5, ZK-02-2011-73, př. 6, a ZK-02-2011-73, př. 7.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 1. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0143/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 8
Zřizovací listiny příspěvkové organizace, Střední průmyslová škola Jihlava, dle
materiálu ZK-02-2011-74, př. 1 ■ Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, dle materiálu ZK-02-2011-74, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0144/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-02-2011-75, př. 1,
na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT
pro rok 2011 ve výši 1 370 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0145/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků organizaci Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř, IČ: 60126671, ve výši 54 000 Kč na zabezpečení ústřední soutěže vyhlášené MŠMT pro rok 2011.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0146/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active – středisko volného času, příspěvková organizace,
IČ: 72052414, ve výši 120 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-02-2011-77, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0147/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
označenými v materiálu ZK-02-2011-64, př. 1, kódy 3A, B, C, 3D, E, F, 6A, 6B.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 15. 4. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0148/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ záměr převést
nemovitosti ve Světlé nad Sázavou v majetku kraje ve správě České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy s výjimkou areálu dílen v ulici Zámecká ze správy České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy do správy
Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou nejpozději dnem 1. 1. 2012 ■ záměr převést obory Sociální péče a obor Podnikání z České zemědělské akademie v Humpolci,
střední školy do Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné
školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou nejpozději dnem 1. 9. 2012, uděluje souhlas se zařazením oborů Sociální péče a Podnikání do školského rejstříku
pro školu Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou dnem 1. 9. 2011 a ukládá OŠMS předložit žádost o změnu ve školském rejstříku na MŠMT.

číslo 4/2011

ZPRAVODAJ

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé škol, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0149/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí změnu harmonogramu projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje
do středních škol zřizovaných krajem dle materiálu ZK-02-2011-79, př. 2, ukládá
odboru školství, mládeže a sportu předložit nejpozději do konce roku 2011 zastupitelstvu kraje přehled diskuse k návrhu opatření k řešení dopadů demografického
vývoje do středních škol zřizovaných krajem a návrh konkrétních opatření.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0150/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2011-80, př. 1,
neschvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2011-80, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0151/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 – Odvádění a čištění
odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce
v celkové výši 42 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2011-81, př. 2, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2011-81, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0152/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina
pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4, dle materiálu ZK-02-2011-82, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0153/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury, Městu Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČ: 00286753, ve výši 30 tis. Kč s určením na částečnou
úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky Třešťské divadelní jaro 2011.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0154/02/2011/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. 15/2010
žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2011-84, 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. 15/2010 žadatelům
uvedeným v materiálech ZK-02-2011-84, př. 2, a ZK-02-2011-84, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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formačních center dle materiálu ZK-02-2011-86, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0157/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace
o projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města dle materiálu ZK-02-2011-87, př. 1, schvaluje závazek kraje na zabezpečení:
– předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace,
Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města do výše 12 790 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu, – zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava,
příspěvkové organizace, ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit
krajského města, tj. max. do výše 1 918 500 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, termín:
31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0158/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci dle materiálů ZK-02-2011-71, př. 1upr1, a ZK-02-2011-71, př. 1A, schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 40 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 40 000 tis. Kč dle materiálu ZK-022011-71, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu, termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0159/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina dle materiálu ZK02-2011-88, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0160/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje schválit převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši
max. 3 900 tis. Kč na zvláštní účet určený na financování projektu DE-LAN s tím, že
finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0161/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje schválit převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši
max. 2 300 tis. Kč na zvláštní účet určený na financování projektu eCitizen II
s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0162/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje schválit převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši
max. 1 800 tis. Kč na zvláštní účet určený na financování projektu OSEPA s tím, že
finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0163/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-02-2011-91, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0155/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami, 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 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2011-85, př. 1 ■ neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-02-2011-85, př. 2 ■ neposkytnout dotace na obnovu
kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK02-2011-85, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický
odbor, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0164/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ schválit realizaci projektu Multimediální průvodce pro krajská muzea ■ uzavřít smlouvu
o spolupráci dle materiálu RK-09-2011-93, př. 2 ■ schválit rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o částku,
1 998 000 Kč (rozpočet projektu bez DPH) při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 1 998 000 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0156/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch provozovatelům turistických in-

Usnesení 0165/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je
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výše dotace do částky 200 000, Kč, rozhoduje poskytnout dotaci pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 6 892 000 Kč z rozpočtu kraje Vysočina
na rok 2011 z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-02-2011-103, př. 1, schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2011-103, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0166/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je
výše do částky 200 000 Kč, rozhoduje ■ poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 13 642 200Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-02-2011-104, př. 1, ZK-02-2011-104, př. 2 ■ poskytnout dotace na podporu
dobrovolnictví v celkové výši 1 545 000Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-02-2011-104, př. 3, schvaluje ■ vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací
dle materiálu ZK-02-2011-104, př. 4 ■ rozpočtové opatření na kapitole Sociální
věci dle materiálu ZK-02-2011-104, př. 5, ruší část usnesení zastupitelstva kraje
č. 0571/07/2010/ZK týkající se dotace, schválené pro nestátní neziskovou organizaci Dům sv. Antonína, IČ: 00394190, Komenského 907, Moravské Budějovice, na podporu provozování sociální služby – denní stacionář ve výši 13 100 Kč.
odpovědnost: OSV,OE, termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0167/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2011 dle materiálu ZK-022011-94, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Jdeme příkladem
– předcházíme odpadům 2011 ve složení: ODS – Jiří Holešák (HB), KDU-ČSL
– Jaroslav Hrubý (TR), Pavel Pípal (PE), ČSSD – Břetislav Dvořák (HB), Jaroslav
Soukup (TR), KSČM – Ladislav Brož (PE), Milan Havlíček (TR) ■ Pavla Hájka (PE, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Jdeme příkladem
– předcházíme odpadům 2011 ■ garantem grantového programu Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2011 odbor životního prostředí a zástupce garanta
Ing. Pavlu Bendovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0168/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2011 dle materiálu ZK-02-201195, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Environmentální osvěta
– Přírodní zahrady 2011 ve složení: ODS – Tomáš Koukal (JI), Rostislav Novák
(TR), KDU-ČSL – Josef Šmahel (TR), Jana Houšková (PE), ČSSD – Jana Hospodková (HB), Zdeněk Smutný (JI), KSČM – Zdeněk Štefl (PE) ■ Jiřího Vlacha (JI,
KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2011 ■ garantem grantového programu Environmentální
osvěta – Přírodní zahrady 2011 odbor životního prostředí a zástupce garanta Ing.
Kristýnu Balážovou, PhD., s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0169/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Bezpečné metropolitní sítě 2011 dle materiálu ZK-02-2011-96, př. 1, jmenuje
■ řídicí výbor grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2011 ve složení:
ODS – Pavel Nevrkla (TR), Jiří Servít (ZR), KDU-ČSL – Josef Švec (ZR), ČSSD
– Milan Šustr (ZR), Karel Borek (HB), KSČM – Pavel Kalabus (JI), František
Náhončík (HB) ■ Jaroslava Huláka (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2011 ■ garantem grantového
programu Bezpečné metropolitní sítě 2011 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 04. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0170/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2011 dle materiálu ZK-02-2011-97, př. 1,
jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2011
ve složení: ODS – Petr Šilhart (JI), Martina Bártová (TR), KDU-ČSL – Marie
Vorlíčková (TR), Antonín Holub (JI), ČSSD – Pavla Kučerová (PE), Vladimír
Malý (TR), KSČM – Pavel Kalabus (JI) ■ Jana Slámečku (ZR, KSČM) předsedou
řídicího výboru grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2011 ■ garantem grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2011 odbor sekretariátu hejtmana a zástupce garanta Josefa Pokorného s právem hlasovacím a Jana
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Murárika s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0171/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Rozvoj vesnice 2011 dle materiálu ZK-02-2011-98, př. 1, jmenuje ■ řídicí
výbor grantového programu Rozvoj vesnice 2011 ve složení: ODS – Milan Šmíd
(PE), KDU-ČSL – Miroslav Vrbka (TR), Jan Mácha (PE), ČSSD – Miroslav Báňa
(ZR), Zdeňka Bečková (PE), KSČM – Josef Zahradníček (TR), Josef Číž (TR)
■ Jana Nekulu (TR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj vesnice 2011 ■ garantem grantového programu Rozvoj vesnice 2011 odbor
regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0172/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Regionální kultura 2011 dle materiálu ZK-02-2011-99, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Regionální kultura 2011 ve složení: ODS – Tomáš
Dufek (PE), Eva Krpálková (JI), KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý (TR), Petr Kesl
(PE), ČSSD – Radek Blecha (JI), KSČM – Jan Slámečka (ZR), Martin Hrzán (JI)
■ Elišku Pavlíkovou (HB, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Regionální kultura 2011 ■ garantem grantového programu Regionální kultura 2011 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta
Katinu Lisou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním,
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, termín: 31. 3.
2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0173/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 dle materiálu ZK02-2011-100, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Doprovodná
infrastruktura cestovního ruchu 2011 ve složení: ODS – Miloš Sekot (HB), Hana
ŠtěpnIČ:ková (TR), KDU-ČSL – Petr Kesl (PE), Jaroslav Hrubý (TR), ČSSD –
Ivana Simandlová (HB), KSČM – Julie Dolejší (TR), Milan Ustohal (TR) ■ Karla
Pačisku (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 ■ garantem grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím
a Zdeňku Kasalovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR, termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0174/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program Bezpečná silnice 2011 dle materiálu ZK-02-2011-105, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu Bezpečná silnice 2011 ve složení: ODS – Jiří Jež
ml. (ZR), Roman Diviš (TR), KDU-ČSL – Pavel Šustr (ZR), Stanislav Křeček
(TR), ČSSD – Libor Joukl (HB), KSČM – Milan Plodík (HB), Kamil Vejvoda
(ZR) ■ Miroslava Báňu (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečná silnice 2011 ■ garantem grantového programu Bezpečná silnice
2011 odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Handu
s právem hlasovacím a Radka Žižku s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0175/02/2011/ZK – Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1,
věta třetí, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH, termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0176/02/2011/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rezignace
JUDr. Aleny Malé, Mgr. Simony Kafoňkové a Ing. Jana Nekuly na členství v Legislativním výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH, termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

