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Peníze z veřejných zdrojů jsou tu pro vás
Vážení přátelé,
obracíme se na vás jako na své
nejbližší partnery v kraji Vysočina a subjekty, které budou
nositeli projektových záměrů,
abychom vás aktuálně informovali o aktivitách spojených
se sběrem projektových záměrů
v kraji Vysočina.
Vše směřujeme k tomu, abychom vaše záměry přiblížili
realizaci s možností získat
spolufinancování z dostupných
veřejných zdrojů. V průběhu
měsíce října a listopadu 2003
bylo proškoleno více než 250
zpracovatelů projektových záměrů1 a téměř s polovinou byla
uzavřena smlouva o spolupráci.
Tito externí spolupracovníci
kraje vám poskytnou svoji odbornou pomoc při zpracování
vašeho záměru do základní
osnovy (projektové fiše a logického rámce) použitelné pro
databázi projektových záměrů
kraje Vysočina. Díky této asistenci bude váš záměr zpracován
do základní podoby, která bude
dále využitelná při přípravě vaší
vlastní žádosti o získání finanční
podpory z dostupných veřejných
zdrojů.
Abyste měli jistotu, že spolupracujete s pověřenou osobou,
musí se zpracovatel prokázat
průkazem vystaveným krajem

Vysočina, jenž jej opravňuje ke
sběru projektových záměrů.
Příslušného zpracovatele projektových záměrů můžete kontaktovat
i sami. Seznam zpracovatelů naleznete na www.kr-vysocina.cz
> Dokumenty odborů krajského
úřadu > Odbor regionálního
rozvoje > Seznam zpracovatelů
projektových záměrů kraje Vysočina. Seznam je ve struktuře
zpracovatel, lokalita, ve které
může pracovat, a typ žadatele,
jemuž může poskytnout odbornou pomoc (obce, ostatní
subjekty).
Pokud nemáte v úmyslu využít
odbornou pomoc zpracovatelů,
můžete svůj projektový záměr
odevzdat přímo na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
kraje Vysočina (Žižkova 16,
Jihlava – kontaktní osoba: Olga
Wiesnerová, wiesnerova.o@kr-vysocina.cz). Předpokládá to
však zpracování projektového
záměru ve struktuře základní
projektové fiše a logického
rámce, které jsou vám k dispozici na www.kr-vysocina.cz >
Dokumenty odborů krajského
úřadu > Odbor regionálního rozvoje > Projektová fiše a logický
rámec do databáze projektových
záměrů kraje Vysočina. V tomto
případě byste podklady předali
výše uvedené kontaktní osobě

v tištěné a elektronické podobě;
tištěná verze musí být opatřena
razítkem a podpisem žadatele.
Výsledkem naší společné spolupráce bude naplnění databáze
projektových záměrů, jež je
klíčem k:
– nalezení pilotních projektů
– nastavení grantových schémat
v rámci operačních programů
pro čerpání ze strukturálních
fondů EU
– nastavení grantových programů Fondu Vysočiny
– naplnění hlavních prioritních
aktivit Programu rozvoje kraje
Vysočina
– přípravě na čerpání finančních
prostředků ze strukturálních
fondů EU v letech 2004–2006
– poskytnutí včasných informací
nositelům projektových záměrů
o vyhlášení programů podpory a
poskytnutí technické pomoci
Věříme, že se nám společně
podaří připravit co nejlepší podmínky pro realizaci vašich záměrů, a tím i k zajištění úspěšného rozvoje kraje Vysočina díky
vámi předloženým projektům.
záměr = zjednodušený popis projektu;
žádost = komplexně zpracovaný projekt
1

Martin Černý, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 530, e-mail:
cerny.m@kr-vysocina.cz

Inventarizace majetku a závazků je nutná
K měsícům listopad a prosinec patří neodmyslitelně
provádění inventarizací majetku a závazků v účetních
jednotkách. Rádi bychom připomněli, že i na obcích je nutné, pokud už obce tyto činnosti
nezahájily, inventarizační práce
uskutečnit.
Povinnost inventarizovat majetek a závazky vyplývá obcím ze
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §§ 29 a 30. Obce a DSO
musí zjistit skutečný stav veške-

rého majetku a závazků a tento
zjištěný stav poměřit se stavem
příslušného majetku a závazků,
zaúčtovaným na syntetických
nebo podrozvahových účtech.
Inventarizace majetku a závazků je jedním z nástrojů průkaznosti účetnictví.
Inventarizace se provádějí vždy
ke dni, ke kterému se sestavuje řádná účetní závěrka, tj.
ke 31. 12. V odstavci 3 § 29 je
stanovena účetním jednotkám
povinnost prokázat provedení

inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu pěti let
po jejím provedení. Povinnost
prokázat provedení inventarizace je důležitá z hlediska následných kontrol v oblasti majetku
a nakládání s ním.
Provádí se inventarizace fyzická (hmotný a nehmotný majetek včetně peněz a cenin) a dokladová (závazky, pohledávky,
popř. další majetek, u kterého
nelze provést fyzickou inventarizaci). Zjištěné stavy se
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zaznamenávají v inventurních
soupisech. Ty jsou jedinou
povinnou inventarizační písemností. Obsah inventurních
soupisů je dán v odst. 2 § 30
zákona. Musí být uvedeny:
stavy majetku a závazků, aby
bylo možno je jednoznačně
určit a definovat
podpisy osob odpovědných
za zjištěné stavy a podpisy
osob odpovědných za provedení inventarizace
způsob zjišťování skutečných
stavů
ocenění majetku a závazků
k okamžiku ukončení inventury
okamžik zahájení a okamžik
ukončení inventury
Součástí inventurních soupisů
je i prohlášení pracovníků odpovědných za majetek a závazky. Pracovník tímto potvrzuje,
že se inventarizace konala za

jeho účasti, že žádný majetek
nezatajil a veškeré doklady
předal k zaúčtování.
Pokud nelze fyzickou inventuru provést ke konci rozvahového dne (31. 12.), lze ji provést
v průběhu posledních čtyř
měsíců účetního období nebo
v prvním měsíci následujícího účetního období. V těchto
případech je nutné vyhotovit
inventurní soupisy ke dni provedené inventury. Ke dni provedení řádné účetní závěrky se
musí tyto soupisy doložit ještě
seznamem přírůstků a úbytků
majetku (dalším inventurním
soupisem) za období od ukončení fyzické inventarizace do
konce rozvahového dne, popř.
za dobu od data provedení
řádné účetní závěrky do dne
ukončení fyzické inventarizace v měsíci lednu následujícího
účetního období.

Rozdíly
mezi
skutečným
zjištěným stavem majetku
a účetním stavem jsou inventarizačními rozdíly a zaúčtují se
do účetního období, za které se
inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. To i v případě,
pokud fyzická inventarizace
proběhne v měsíci lednu následujícího účetního období.
Pokud je skutečný stav nižší
než evidovaný, zaúčtuje se rozdíl do nákladů s výjimkou:
schodku u pokladní hotovosti
a cenin, které se zaúčtují vždy
jako pohledávka vůči hmotně
odpovědné osobě, pokud s ní
byla uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti
chybějící cenné papíry je
nutné vést v oddělené evidenci
a zahájit umořovací řízení.
Pokud je skutečný stav vyšší
než evidovaný, rozdíly se účtují
do výnosů s výjimkou:

přebytku dlouhodobého
hmotného
a
nehmotného
majetku. Přebytek majetku
se účtuje na účet majetku na
stranu MD a na účet 901 na
stranu Dal.
Od 1. 1. 2002 není již stanovena povinnost provést inventarizaci peněžních prostředků
v hotovosti 4x ročně. U hmotného majetku kromě peněžních
prostředků v hotovosti a zásob
již nelze uplatňovat možnost
prodloužení lhůty provedení
inventarizace (2 roky).
Závěrem je nutno připomenout,
že způsob provádění inventarizací musí mít účetní jednotka
upraven ve vnitroorganizační
směrnici.
Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 239, e-mail:
sulakova.e@kr-vysocina.cz

Neupotřebitelný majetek
požární ochrany armády ČR
V souvislosti s reorganizací
Armády ČR Ministerstvo
obrany vyřazuje majetek,
který je vzhledem k novým
podmínkám neupotřebitelný.
Součástí neupotřebitelného majetku jsou i prostředky požární
ochrany. Uvedený majetek bude
přednostně rozdělen na obce
v rámci kraje, kde se majetek
nachází. Jedná se o prostředky
převážně nepoužívané, ale morálně zastaralé. Počty požadavků

jednoznačně převyšují nabídku
od armády, pravděpodobnost
převodu je tedy nízká.
Možnost převodu uvedených
prostředků požární ochrany do
majetku obcí je v souladu s platnou legislativou následující:
Pokud obec projeví zájem
o uvedený prostředek, sepíše
žádost s uvedením konkrétního
prostředku a zašle ji na Hasičský
záchranný sbor kraje Vysočina
(adresa: HZS kraje Vysočina,

Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, tel.
567 584 411). HZS kraje Vysočina shromažďuje uvedené žádosti
a ty jako celek zasílá s doporučením na Generální ředitelství
HZS ČR. HZS kraje Vysočina
v doporučení uvádí kategorii
jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce vzhledem k plošnému pokrytí kraje a stanovisko
uspokojit především obce předurčené k zásahům mimo území
zřizovatele (tzv. kategorie JPO

II a JPO III). Přesto doporučuji
uvedenou žádost o majetek požární ochrany z armády ČR zaslat i na Ministerstvo obrany na
adresu: Ministerstvo obrany ČR,
Odbor nakládání s nepotřebným
majetkem, Náměstí Svobody
471, 160 01 Praha 6.
Pavel Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje
Vysočina
telefon: 602 561 998, e-mail:
maslak.p@kr-vysocina.cz

Vysočina na veletrzích
cestovního ruchu v I. čtvrtletí 2004
Turistické možnosti Vysočiny budou v prvních měsících
příštího roku představeny na
veletrzích Regiontour Brno
(8 . –11. 1.) , Va k a n t i e b e u r s
Utrecht (12.–18. 1.), Slovakiatour Bratislava (15.–18.
1.), CMT Stuttgart (17.–29.
1.) a Holiday World Praha
(12.–15. 2.). V Utrechtu a ve

Stuttgartu ve společné expozici České republiky, na
ostatních veletrzích v samostatném stánku.
Svůj turistický potenciál
v nich představí města a obce
kraje, řada z nich má proto pro
tento účel připravenou zcela
novou nabídku: například
Zima ve Žďárských vrších,

Na Telečsko nejen do Telče,
Stezka po stavebních slozích
v Pelhřimově apod. Ta bude
doplněna nabídkou turistických produktů zpracovaných
oddělením cestovního ruchu
v součinnosti s regionálními
partnery – Aktivní dovolená,
Prázdniny na venkově, Tipy
na výlety.

Máte-li zájem o prezentaci
svého turistického potenciálu
na jakémkoli z uvedených
veletrhů, kontaktujte, prosím,
odbor regionálního rozvoje,
oddělení cestovního ruchu.
Ivana Mahelová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 533, e-mail:
mahelova.i@kr-vysocina.cz
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Vysocina v císlech
Struktura průmyslu kraje Vysočina se během 90. let změnila
Od roku 1989 prochází česká společnost společenskou a ekonomickou transformací, která se nevyhnutelně dotkla rovněž kraje Vysočina. Průmysl naší země musel od počátku devadesátých let čelit zcela novým podmínkám vyplývajícím z přeorientování se z nenáročných hospodářských podmínek v zemích tzv. východního bloku na vyspělé trhy západních ekonomik. Tato skutečnost se samozřejmě
projevila na charakteru a struktuře zpracovatelského průmyslu ve všech okresech kraje Vysočina.
Počet pracovních míst v odvětvích zpracovatelského průmyslu v okresech kraje Vysočina v roce 1989 a 1999 (1989/1999).
okres
pracovní místa celkem
pracovní místa
v průmyslu celkem
potravinářský
textil, oděvy, kůže
dřevařský, papírenský
chemický
sklo, keramika,
stavební hmoty
hutní a kovodělný
strojírenský
elektrotechnický

HB
47 310 / 40 406

JI
54 698 / 51 524

PE
37 055 / 33 146

TR
54 584 / 45 275

ZR
kraj Vysočina
58 308 / 50 188 251 955 / 220 539

17 816 / 13 335

21 470 / 19 281

14 228 / 11 541

17 664 / 13 234

21 550 / 18 001

92 728 / 75 392

1 735 / 1 575
4 174 / 2 251
1 174 / 1 655
317 / 425

2 043 / 3 623
4 529 / 2 449
2 918 / 3 157
177 / 290

1 099 / 1 343
6 169 / 2 824
2 064 / 3 275
29 / 226

1 121 / 2 073
7 082 / 3 945
2 793 / 2 561
25 / 274

1 052 / 1 398
2 740 / 1 925
1 928 / 2 054
137 / 910

7 050 / 10 012
24 694 / 13 394
10 877 / 12 702
685 / 2 125

2 853 / 2 391

1 569 / 1 647

494 / 257

223 / 132

277 / 305

5 416 / 4 732

477 / 1 125
6 986 / 3 153
100 / 760

750 / 1 602
7 368 / 4 282
2 116 / 2 231

1 014 / 650
3 356 / 2 229
3 / 737

420 / 1 932
5 865 / 1 566
144 / 751

2 305 / 2 759
10 744 / 6 234
2 367 / 2 416

4 966 / 8 068
34 319 / 17 464
4 730 / 6 895

Zdroj dat: Informační systém o průmyslu, VCRR MU Brno, 2003

Počet zaměstnanců v průmyslových provozovnách v kraji Vysočina poklesl během deseti let od roku 1989 o více než 17 tisíc osob,
což je téměř pětinový úbytek. Nejvýraznější propad zaznamenalo odvětví textilu, oděvů a kůže. Nejvýznamnější podnik tohoto oboru
v kraji a po Svitu Zlín největší v celé ČR BOPO, a. s. Třebíč je dnes již zcela uzavřený (ke 31. 12. 1989 v něm pracovalo 4 500 lidí).
Výrazný pokles nastal také ve strojírenství – zde je nutné upozornit, že z důvodu nedostatku aktuálnějších dat není v tabulce patrný
výrazný nárůst počtu pracovníků ve firmě Bosch diesel, s. r. o., která v roce 1999 zaměstnávala 799 pracovníků, zatímco dnes jich je
4 600. Ač strojírenské podniky nestihl tak krutý osud jako třebíčskou firmu, stav jejich zaměstnanců byl během popisovaného období
výrazně redukován. Zmiňme alespoň jihlavský Motorpal, a. s., kde ještě v roce 1989 pracovalo 4 942 osob, v roce 2002 jich bylo již
pouze 1 180.
Žďas, a. s., Žďár nad Sázavou, byl před rokem 1990 se svými 5 500 zaměstnanci největším podnikem v kraji Vysočina (dnes 3 000).
Jeho přeřazení ze strojírenství do hutního a kovodělného průmyslu stojí za výrazným zvýšením počtu pracovních míst v tomto odvětví
v kraji Vysočina. Nejvýraznějšího růstu o více než 300 % se dočkal průmysl chemický (zde se jedná zejména o výrobky z plastů),
ten je však v našem kraji velmi slabě zastoupen. Počet zaměstnanců rostl dále v odvětví potravinářském, dřevařském a papírenském
i elektrotechnickém.
Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

Ochrana zemědělského půdního fondu – II. část
Územně plánovací činnost
Při územně plánovací činnosti
může být v konečném důsledku v budoucnosti dotčen
zemědělský půdní fond (dále
jen ZPF) způsobem, vyžadujícím vydání vyjádření,
stanoviska, souhlasu podle
předcházející kapitoly. Proto
se orgány ochrany ZPF vyjadřují, vydávají stanoviska
a souhlasy podle zákona (§

5 odst.2) v jednotlivých etapách projednávání územně
plánovací dokumentace (zadání, koncept, návrh). Pokud
se územní plán dotkne ZPF,
není možné jej schválit bez
souhlasu orgánu ochrany ZPF.
V konečném důsledku je odsouhlasený a schválený územní plán velkým přínosem,
protože se tím zjednodušuje
vydávání vyjádření, stanovi-

sek a souhlasů k dotčení ZPF
v důsledku nezemědělské
činnosti, požadovaných v řízení dle zvláštních předpisů
(jednoznačné kritérium, zda
je, nebo není navržené dotčení
v souladu s platným územním
plánem, a tím i souhlasem
orgánu ochrany ZPF dle § 5
odst. 2 zákona). Územně plánovací činnost se často dotýká
ZPF ve značném rozsahu a při

vyhodnocování dle vyhlášky
je třeba podrobně zdůvodnit nutnost a oprávněnost
takovýchto požadavků (jak
uvádí vyhláška: „Zdůvodnění,
proč je navrhované řešení ve
srovnání s jiným možným
řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných
zájmů.“). Pořizovatelé (obce)

číslo 12/2003
předkládají orgánům ochrany
ZPF k vydání stanoviska ke
konceptu a k vydání souhlasu
k návrhu územně plánovací
dokumentace vyhodnocení dle
přílohy č. 3 k vyhlášce.
Odvody
Zákon vymezuje případy,
kdy nejsou odvody za odnětí
půdy ze ZPF předepisovány.
V ostatních případech je ve
správním řízení vydáno rozhodnutí o odvodech příslušným orgánem ochrany ZPF
(v současné právní úpravě je
takovým orgánem pověřený
obecní úřad), a to v návaznosti na pravomocné rozhodnutí
vydané dle zvláštních předpisů. Zákon stanovuje sazebník
odvodů a faktory životního
prostředí včetně koeficientů,
kterými se základní částka
odvodů mění (zvyšuje, snižuje). Zákonem jsou stanoveny
další podrobnosti (způsob
platby, splatnost, penále, atd.),
k výběru a vymáhání odvodů
je podle zvláštního právního
předpisu zmocněn finanční orgán. Část odvodů ve výši 40 %
je příjmem rozpočtu obce,
v jejímž obvodu se odnímaná
půda nachází, zbytek (60 %)
je příjmem Státního fondu
životního prostředí České republiky.
Působnost orgánů ochrany
ZPF
Zákon rozděluje věcnou působnost, kterou mají orgány
ochrany ZPF. Kromě činností
vztahujících se k hospodaření
na ZPF, k nezemědělskému
využití ZPF a k územnímu
plánování je součástí zákonné úpravy (§ 13, § 14, § 15,
§ 16, § 17, § 17a zákona) také
metodická a kontrolní činnost jako třístupňový systém
(ministerstvo–krajský úřad,
krajský úřad–obecní úřad
obce s rozšířenou působností,
obecní úřad obce s rozšířenou
působností–pověřený obecní
úřad). Pro značný rozsah textu
jednotlivých působností není
text dokumentu zařazen do
tohoto článku. Místní příslušnost (správní obvody) je dána
jiným právním předpisem (zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s roz-
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šířenou působností a prováděcí vyhláška č.388/2002 Sb.).
Celkově je v kraji Vysočina
26 pověřených obecních úřadů a 15 obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností.
Výkon státní správy
Zákon v § 18 uvádí společná
ustanovení o výkonu státní
správy na úseku ochrany ZPF.
Je řešeno podávání návrhu na
zahájení řízení a jeho postupování, postup při dotčení více
správních obvodů, dozírání
na dodržování zákona, spolupráce s orgány státní správy.
Pro obce je důležité podávání
návrhu – návrh na zahájení
řízení podávají právnické a fyzické osoby vždy u pověřeného obecního úřadu, v, jehož
správním obvodu leží největší
část zemědělského půdního
fondu, který má být příslušným návrhem dotčen. Tento
orgán ochrany ZPF návrh
posoudí, a není-li příslušný
k jeho vyřízení, postoupí jej se
svým stanoviskem obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností. Obdobně postupuje
obecní úřad obce s rozšířenou
působností a krajský úřad, je-li k vyřízení návrhu příslušný
vyšší orgán ochrany zemědělského půdního fondu.
Pokuty
Zákon stanovuje případy, kdy
lze ukládat právnickým osobám, jakož i fyzickým osobám oprávněným k podnikání
pokuty za vymezené případy
porušení zákona (odnětí půdy
ze ZPF bez souhlasu orgánu
ochrany ZPF, nedovolená
změna kultury nebo neprovedení uložené změny kultury,
neplnění opatření uloženého
orgánem státní správy, vydaného na základě tohoto zákona). Dojde-li k poškození nebo
znehodnocení půdy, která je
součástí ZPF a poškození způsobila fyzická osoba, postupuje orgán ochrany ZPF, podle
zvláštních předpisů (§ 35 odst.
1) písmeno a) a e) a odst. 2)
zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění).
Pavel Hájek, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 501, e-mail:
hajek.p @kr-vysocina.cz

Informace
Přečetli jsme za vás...
O udělení státního občanství ČR může žádat osoba ve věku 18 let
V částce 120 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 29. října
2003 byl pod č. 357 vydán zákon, kterým se mění zákon č.
40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o státním občanství“). Tento zákon nabyl účinnosti dnem 29.
října 2003.
Podle novely zákona o státním občanství může žádat o udělení
státního občanství České republiky osoba, která dosáhla věku
18 let (dřívější právní úprava umožňovala, aby žádost o udělení
státního občanství podávala osoba, která dosáhla věku 15 let).
Novela řeší nabývání státního občanství osob, původně
státních občanů České socialistické republiky nebo České
republiky, které nabyly státní občanství Slovenské republiky
udělením, v jehož důsledku podle ust. § 17 zákona o státním
občanství pozbyly státní občanství České republiky. Podle
současné právní úpravy mohou tyto osoby učinit na krajském
úřadě podle místa současného trvalého pobytu, popř. podle
místa posledního trvalého pobytu prohlášení o státním občanství České republiky.
V zákoně je rovněž nově upraveno nabývání státního občanství České republiky státních občanů Slovenské republiky,
kteří v době rozdělení republiky byli mladší 18 let, narodily
se na území Slovenské republiky a jjeden z jejich z rodičů byl
státním občanem České socialistické republiky nebo České
republiky a druhý Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky. I tyto osoby mohou podle současné právní
úpravy nabýt státní občanství České republiky prohlášením.
Novelou byl změněn § 17 zákona o státním občanství, který
řeší pozbývání státního občanství České republiky v případě
nabytí cizího státního občanství. Nově je zde upraveno, že
k nabytí cizího státního občanství může dojít pouze na základě výslovného projevu vůle osoby. Toto ustanovení dále nově
vymezuje, které osoby nepozbudou státní občanství České
republiky v případě nabytí cizího státního občanství (např.
v případě nabytí cizího státního občanství manžela za trvání
manželství).

Postup krajských úřadů při provádění dozoru
a kontroly obcí
V částce 9 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, který byl vydán dne 12. listopadu 2003, byla zveřejněna směrnice
Ministerstva vnitra ze dne 27. 10. 2003 č. j. : MS 1662/4 – 2003
k postupu krajských úřadů při provádění dozoru a kontroly
obcí. Směrnice upravuje v Čl. 1 dozor nad právními předpisy
obcí, ve Čl. 2 dozor nad usneseními, rozhodnutími a opatřeními orgánů obcí v samostatné působnosti, ve Čl. 3 dozor nad
usneseními, rozhodnutími a jinými opatřeními orgánů obcí
v přenesené působnosti a ve Čl. 4 kontrolu výkonu přenesené
působnosti obcí.
Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina

číslo 12/2003

Zdravotní způsobilost členů
jednotek Sborů dobrovolných
hasičů obcí
V poslední době některé
sdělovací prostředky uvedly
řadu ne zcela korektních informací o této problematice.
Skutečností je, že s účinností
od 1. ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí
platit nařízení vlády č. 352/
2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti. Zdravotní
způsobilost těchto členů se
bude posuzovat při preventivních zdravotních prohlídkách.
Nejedná se o zcela novou záležitost, protože již několik let
se preventivní prohlídky u řady
těchto jednotek prováděly.
Preventivní prohlídky se dle
tohoto nařízení člení na vstupní, periodické a mimořádné.
Přitom vstupní zdravotní prohlídka se provádí před zahájením služby v jednotce (pokud
je člen zařazen v jednotce
před 1. 1. 2004, tak se vstupní prohlídka neprovádí) a je
v rozsahu běžné preventivní
prohlídky podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Na tuto prohlídku má každý
občan v dospělém věku nárok
jednou za dva roky, a tudíž
je bezplatná. Stejně je tomu
s periodickou prohlídkou,
která se provádí jednou za dva
roky, a tedy rovněž bezplatně.
Jediným poplatkem, který je
možné účtovat, je poplatek za
potvrzení lékařského posudku.
Jedná se obvykle o částku cca
100,- Kč.
Zvláštní pozornost je věnována členům, kteří jsou nositeli
dýchací techniky v návaznosti
na to, že pracují v podmínkách náročnějších na zdravotní
stav. U obou typů prohlídek
se u nositelů dýchací techniky
vyžaduje navíc vyšetření spirometrie a EKG, u periodické
prohlídky ještě vyšetření glykemie a odborné neurologické
vyšetření. Tato dvě, respektive
čtyři vyšetření hradí příslušný
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obecní (městský úřad) a jejich
ceny se pohybují v cenové relaci cca 100,-, resp. 320,- Kč
za jednu osobu. Zdravotní prohlídky provádí praktický lékař,
u něhož je člen registrován, a to
rovněž každé dva roky.
Mimořádná preventivní zdravotní prohlídka je věc velmi
výjimečná, se kterou se většina
členů vůbec nesetká, a přicházela by v úvahu např. při expozici zdraví škodlivými látkami
apod.
Obecně budou ceny zdravotních prohlídek závislé na počtu
členů – nositelů dýchací techniky a budou ještě sníženy na
základě počtu odborných vyšetření absolvovaných členem
v posledních 90 dnech před preventivní zdravotní prohlídkou.
Závažné nedostatky při výkonu služby zaměstnanců
podniků nebo členů způsobené
špatným zdravotním stavem
mohou ohrozit jak jejich zdraví
a bezpečnost, tak také zdraví
a životy ostatních osob při zásahu. Je třeba mít úctu před těmi,
kdo nasazují své zdraví pro záchranu druhých nebo majetku,
bohužel ne zcela optimální fyzický stav populace, stres a další faktory jsou původem stále
vyššího počtu civilizačních
chorob, které se nevyhýbají
ani hasičům. Nárazový tělesný
výkon zejména těch, kteří nevyjíždějí k zásahům často nebo
nejsou zvyklí těžce fyzicky pracovat, může znamenat poškození jejich organismu, jež může
být o to větší, jestliže je tento
organismus již nemocný.
Bližší informace můžete získat v časopisech 150 hoří, 112
nebo na internetové adrese
www.hasici-vysocina.cz.
Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise Rady kraje
Vysočina
telefon: 602 561 998, e-mail:
maslak.p@kr-vysocina.cz

Odbor regionálního
rozvoje
Státní programy podpory
bydlení pro rok 2004
Program výstavby podporovaných bytů – o podporu výstavby nájemních bytů je možno žádat na akce, které budou zahájeny do konce roku 2004 – obec nebo dobrovolný svazek obcí
podává žádost včetně povinných náležitostí na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj ČR nejpozději do 31. ledna 2004.
Program podpory výstavby nájemních bytů a technické
infrastruktury – o podporu výstavby nájemních bytů a TI je
možno žádat na akce, které budou zahájeny do konce roku
2004 – obec podává žádost včetně povinných náležitostí na
podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj ČR nejpozději do 31.
ledna 2004.
Program poskytování finanční podpory na opravy bytového fondu – příspěvky na nezbytné opravy nejzávažnějších
vad způsobujících havarijní stav panelového bytového domu
– vlastník podává žádost na podatelnu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR nejpozději do 31. ledna 2004.
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor podpory bydlení
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Všechny podmínky zmíněných programů i příslušné doplňky
a formuláře žádostí naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR: www.mmr.cz v sekci Bytová
politika.
Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Úloha Krajské knihovny
Vysočiny
Knihovny byly donedávna
vnímány pouze jako zdroje
obecného vzdělávání. Dnes se
stávají významným centrem
společenského a kulturního
života, střediskem informací
univerzálního
charakteru
a vyhledávaným místem setkávání. Jejich základními atributy jsou vstřícnost, otevřenost
a pružnost související s rychlým
rozvojem informačních technologií a rostoucími nároky na
shromažďování a distribuci velkého objemu informací.

Na území kraje Vysočina je registrováno celkem 612 knihoven,
z nichž 39 je profesionálních, neprofesionálních je 573.
Pět profesionálních knihoven
– Krajská knihovna Vysočiny
a pověřené knihovny v Jihlavě,
Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad
Sázavou – vykonávájí tzv. regionální funkce. Tyto knihovny
poskytují základním knihovnám
v kraji poradenské a vzdělávací
služby, budují výměnné fondy,
zapůjčují výměnné soubory
knihovních dokumentů a vyko-

číslo 12/2003
návají další nezbytné činnosti
napomáhající rozvoji knihoven
a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.
Postavení a úloha krajské
knihovny
Na základě Usnesení vlády
ČR ze dne 28. července 1999
č. 784 k přenosu působností na
krajské úřady a Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2001
č. 195 k zajištění regionálních
funkcí veřejných knihoven
a podpory regionálních kulturních aktivit proběhl převod
některých okresních knihoven
na knihovny krajské. Tento
proces se tedy týkal i kraje
Vysočina a od 1. 1. 2002 byla
v Havlíčkově Brodě zřízena
Krajská knihovna Vysočiny,
příspěvková organizace.
Nejde však pouze o změnu
názvu a zřizovatele, ale především o změnu kompetencí
a fungování knihovny, a to jak
po stránce obsahu zaměření,
tak po stránce administrativní,
finanční a samozřejmě i personální.
Úloha
krajské
knihovny
v systému knihoven je stanovena zákonem č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon). Ten
ukládá krajským knihovnám
mimo jiné zajistit plnění regionálních funkcí v kraji, pověřit
vybrané knihovny distribucí
výměnných souborů knih
pro malé obecní knihovny,
vzděláváním knihovníků atd.,
koordinovat systém veřejných
knihoven, zajistit dostupnost
veřejných
knihovnických
a informačních služeb v celém kraji, vyrovnávat rozdíly
v poskytování služeb mezi
městy a malými obcemi, plnit
povinnosti v oblasti povinných výtisků, meziknihovních
výpůjčních služeb, plnit cíle
státní informační politiky vyplývající ze zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu
k informacím a další.
Největším problémem, se kterým se tyto knihovny většinou
potýkají, jsou nedostatečné
prostory, jež zpravidla nevyhovují ani potřebám k plnění
základních funkcí.
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Záměry nového prostorového
řešení Krajské knihovny Vysočiny
Zájmem kraje je samozřejmě
umístit Krajskou knihovnu Vysočiny v prostorách odpovídajících požadavkům na poskytování veřejných služeb pro občany
kraj Vysočina.
V současné době sídlí Krajská
knihovna Vysočiny v budově
Staré radnice na Havlíčkově
náměstí, která je ve vlastnictví
města Havlíčkův Brod. Využitelná plocha představuje necelých
850 m2, optimální plochou pro
činnost krajské knihovny je však
4000 m2, jak vyplývá z norem
a parametrů uvedených např.
v publikacích Služby veřejných
knihoven, Prostory technické
knihovny a Typizační směrnice
stavebního objektu MK ČR
a z respektovaných evropských
standardů knihoven.
Obdobná situace je např. v kraji
Karlovarském či Zlínském.
Moravskoslezský kraj plánuje
výstavbu nové krajské knihovny
v objemu finančních nákladů
přes 550 mil. Kč, Zlínský kraj
za 400 mil. Kč a Královehradecký kraj zahajuje na základě
architektonické soutěže stavbu
své knihovny za více než 440
mil. Kč.
Tradice po staletí budovaných
knižních fondů a poskytování
informací v univerzitních a vědeckých knihovnách vytvořila
ve většině krajů podmínky pro
fungování moderních knihovnických informačních center,
která mají podporu politiků,
veřejnosti i médií.
Překonat tyto handicapy a nabídnout i občanům Vysočiny odpovídající podmínky vytvořením
centra odborných a vědeckých
poznatků a informací univerzálního charakteru, je jedním
z nejdůležitějších cílů našeho
kraje v oblasti kultury.
Rozvoj informačních technologií a velký nárůst předávaných
informací vyvolávají nutnost
přizpůsobení krajské knihovny
měnícím se podmínkám, rostoucím nárokům a novým možnostem. Těžištěm budovy by měl se
měl stát centrální čtenářský sál
s dostatkem computerizovaných
čtenářských pracovních míst,
doplněný infocentrem, čítárnou

denního tisku, internetovým
klubem atd. Citlivě by zde měl
být umístěn multifunkční sál,
sklady knih a centrum regionálních funkcí pro knihovny kraje.
Krajská knihovna Vysočiny by
měla sloužit jako soudobé kulturně společenské, informační
a vzdělávací centrum, maximálně otevřené společnosti.
Ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod bylo vytipováno
několik variant na řešení jejího
umístění. Bylo zvažováno případné budoucí využití budovy
základní školy na Rubešově
náměstí nebo budovy Střední
průmyslové školy stavební.
Další variantou byla novostavba
sídla krajské knihovny, která se
dnes s ohledem na dlouhodobé
řešení rozvoje daného území jeví
jako optimální. Z ekonomického
hlediska je novostavba proti
stavebním přestavbám menších

škol sice nákladnější, lze ale
s jistotou očekávat větší efektivnost a nižší provozní náklady.
Odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje, odbor kultury
a památkové péče a ředitel Krajské knihovny Vysočiny zpracovávají podklady k záměru vybudování sídla Krajské knihovny
Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Připravují srovnávací analýzy
všech variant a rozsahu nutného
stavebního programu.
Na základě těchto podkladů
bude rozhodnuto o dalším postupu. Už dnes je však jisté, že pro
získání finančních prostředků na
zlepšení podmínek pro rozvoj
občanské vybavenosti a veřejných služeb bude kraj usilovat
i o dotace z evropských fondů.
Horymír Kubíček, odbor
kultury a památkové péče
telefon 564 602 248, e-mail:
kubicek.h@kr-vysocina.cz

Odbor informatiky
Metropolitní sítě v kraji Vysočina
Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina připravuje
v rámci grantové činnosti Fondu Vysočiny nový grantový program Metropolitní sítě.
Cílem programu bude zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace
mezi zúčastněnými subjekty a rozvoj základní komunikační infrastruktury v regionu prostřednictvím budování širokopásmových sítí a sítí středního dosahu.
Účelem poskytovaných finančních prostředků bude zajistit spolufinancování při vytváření základní komunikační infrastruktury,
pomoc při budování metropolitních sítí v obci zapojením více
subjektů v obci do jedné sítě (obecní úřad, škola, knihovna, informační středisko apod.), budování rozsáhlejších sítí podporujících
komunikaci orgánů veřejné správy, popř. budování akademických
sítí.
Program bude zaměřen na podporu tvorby projektové dokumentace a nákupu klíčových technologických prvků sítí. Žádat budou
moci obce a města kraje, školy, školská zařízení, NNO a svazky
obcí.
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden
projekt bude činit cca 100 000,- Kč, maximální výše příspěvku
cca 500 000,- Kč, přičemž minimální podíl příjemce bude činit
30 % celkových nákladů na projekt.
Pokud vás tato možnost zaujala, bude nutné počítat s vyčleněním
určité částky v rozpočtu na realizaci vašeho záměru.
Zároveň žádáme případné zájemce o podporu z tohoto programu
o předběžnou informaci o jejich zájmu. Podrobnější informace
o programu můžete získat na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz
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Vysočinu budou bránit aktivní zálohy dobrovolné
Nabytím platnosti branného
zákona a zákona č. 128/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů byly vytvořeny podmínky k budování části zálohy
ozbrojených sil na základě
dobrovolnosti a svobodného
rozhodnutí občana – vojáka
v záloze, který se po uzavření
Dohody k dobrovolnému udržování své vojensko-odborné
připravenosti za dodržení
zákonných ustanovení stává
aktivní zálohou dobrovolnou
(dále jen AZD). Armáda České
republiky (dále jen AČR) chce
kvalitní přípravou a provedením
vojenských cvičení dobrovolných (dále jen VCD) získat z řad
vojáků v záloze – účastníků
VCD zájemce o vstup do AZD
a v souladu s reformou ozbrojených sil vytvářet jednotky aktivní zálohy dobrovolné u útvarů
a zařízení AČR. Jejím cílem je
také přesvědčit vojáky v záloze
– dobrovolníky, aby se rozhodli
pro službu v AČR ve služebním
poměru vojáka z povolání.
Armáda České republiky chce
dosáhnout stavu, v němž bude
mít u vybraných útvarů a za-

řízení připraveny a vycvičeny
potřebné specialisty a jednotky
aktivních dobrovolných záloh,
které budou doplňovat AČR.
Dále bude mít připraveny jednotlivé odborníky – specialisty,
jejichž výcvik by byl v armádě
vzhledem k jejich počtu a potřebě neekonomický a u kterých
se plně využije jejich civilních
profesí (odborníci v oblasti komunikací, zdravotnictví, znalosti cizích jazyků atd.).
AZD se stává nedílnou součástí
zálohy ozbrojených sil a může se
jí od 2. září 2002 stát každý občan, který již absolvoval vojenskou základní službu, podléhá
branné povinnosti a je zdravotně
způsobilý. Její odlišnost spočívá
především v dodržení principu
dobrovolnosti. Písemné dohody s vojáky v záloze uzavírají
územní vojenské správy na
dobu dvou až pěti let dle potřeb
Armády České republiky. Po
uzavření dohody a od nabytí její
účinnosti bude voják v záloze
povolán na dobrovolné vojenské
cvičení. Výcvik bude organizován v průběhu roku v trvání
minimálně 10 pracovních dnů

a 8 dnů o sobotách a nedělích
dle stanoveného plánu nejméně
ve dvou termínech a dle potřeb
útvarů. Po podepsání závazku je
povinností vojáka v záloze udržovat svou vojensko-odbornou
připravenost a účastnit se jak
výcviku specialisty, tak výcviku jednotky. Územní vojenské
správy úzce spolupracují s jednotlivými vojenskými útvary
a dle jejich požadavků i potřeb
provádějí výběr a zařazení jednotlivých vojáků v záloze na
konkrétní funkce u útvarů.
Pokud bude voják zařazený do
AZD po dobu závazku plnit
podmínky stanovené dohodou,
bude mít nárok na odměnu ve
výši 500,- Kč měsíčně, kterou
mu bude vyplácet příslušná
územní vojenská správa dle zákona č. 128/2002 Sb. jedenkrát
za rok do konce měsíce ledna
následujícího po roce, za nějž
odměna náleží. Tato odměna
dle zákona č. 586/1992 Sb. nepodléhá dani z příjmu. Vojákovi
v záloze zařazenému do AZD
a povolanému na dobrovolné
vojenské cvičení náleží po dobu
tohoto cvičení dvojnásobná mě-

síční částka služného dle § 79
odst. 5 zákona č. 220/1999 Sb.
Předpoklad možného nasazení
vojáků zařazených do AZD je
plánován jak v míru při živelních pohromách nebo katastrofách, tak při řešení regionálních
konfliktů například formou
podpory Policie ČR a za stavu
ohrožení státu nebo ve válečném
stavu k nasazení ve strukturách
Armády ČR.
Zájemci o zařazení do AZD
v kraji Vysočina se mohou
informovat u níže uvedených
součástí AČR, kde dostanou
potřebné informace od profesionálně připravených pracovníků.
19. Krajské vojenské velitelství
Jihlava : kpt. Mgr. Jaroslav Kopáč (telefon: 973 433 334).
Územní vojenská správa Jihlava: pprap. Jana Vlachová (telefon: 973 433 959)
Územní
vojenská
správa
Žďár nad Sázavou: prap.
Ludmila Vencálková (telefon:
973 437 124).
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Po vítězství v regionálním kole soutěže Vesnice roku
triumfovala v rámci celé České republiky obec Vilémov. Považujeme tento úspěch za zcela mimořádný
a bez dlouhodobé práce a nadšení obyvatel a vedení
Vilémova nemyslitelný.
Věříme, že jejich společný úspěch bude zároveň motivací pro další následovatele z našeho kraje.
Vilémovským děkujeme a blahopřejeme, ostatním držíme palce v příštím
roce!
Zastupitelé kraje Vysočina
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Nové grantové programy z Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 18. 11. 2003 vyhlásilo nové grantové programy
z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících do oblasti volného času, kultury a zemědělství.
Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Volný čas 2004 – program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit
(odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Pavlína Zábranská, tel.: 564 602 842, zabranska.p@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 19. 12. 2003
Regionální kultura III. – program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění
(odbor kultury a památkové péče, PhDr. Katina Lisá, tel.: 564 602 249, lisa.k@kr-vysocina.cz, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296,
panackova.j@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 19. 1. 2004
Zemědělské projekty – program na podporu projektů v oblasti zemědělství
(odbor lesního a vodního hospodářsví a zemědělství, Jitka Merunková, tel.: 564 602 209, merunkova.j@kr-vysocina.cz)
uzávěrky jednotlivých kol: 12. 1. 2004 a 20. 5. 2004
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových
stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz.
Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Na co se nás casto ptáte

Stav realizace Radonového programu ČR na Vysočině
a výhled do konce roku 2003
Cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravění:
Návrh Státního ústavu radiační ochrany rozmístit
1 400 ks detektorů
Skutečnost
1 548 ks detektorů
Výhled do konce roku
3 750 ks detektorů
Sběr stopových detektorů instalovaných v objektech v předchozím roce:
Počet sebraných detektorů
1 261 ks detektorů
Výhled do konce roku
1 500 ks detektorů
Předpokládaná st. dotace na rozmístění 1400 ks detektorů
70 000,- Kč
Vyplacená st. dotace za rozmístění detektorů
65 000 ,- Kč
Výhled do konce roku
187 500,- Kč
Vyplacená st. dotace za sběr detektorů
2 100,- Kč
Výhled do konce roku
37 500,- Kč
Realizace odradonovacích zařízení veřejných vodovodů:
Počet realizovaných akcí:
1
z toho jmenovitě:
Smrčná (JI)
Celkové náklady:
1 199 100,- Kč
Výhled do konce rok:
Počet akcí k realizaci:
5
z toho jmenovitě:
Řečice (PE), Hojkov (JI), Řásná (JI), Mirošov (JI), Horní Radslavice (TR).
Celkové náklady:
8 107 550 ,- Kč
Náklady na odradonování vodovodů úhrnem:
9 306 650,- Kč
Celková státní dotace získaná pro kraj Vysočina na radonový program: 9 541 650,- Kč
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Z uvedených údajů je patrné,
že přes nově ustanovenou legislativu v radonovém programu a státní centralizaci v jeho
financování bude překročen
plánovaný počet rozmístěných
detektorů na cílené vyhledávání objektů s předpokládanou
vysokou radonovou zátěží
o 2 350 ks, tj. o 268 % . Tím
bude radonovému průzkumu
podrobeno o cca 1 100 převážně bytových objektů více.
Za úspěch lze považovat i snížení radonové zátěže v šesti
veřejných vodovodech zásobujících 1 024 obyvytel našeho
regionu pitnou vodou. Jedná se

o vodovody, kde byl Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost na základě překročení
mezní hodnoty radonu v pitné
vodě vydán zákaz její dodávky
do spotřebitelské sítě a obce
bez státní dotace nemohly samy
tuto problematiku řešit.
Nová legislativa a její aplikace
v praxi se však negativně podepsaly na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech. Teprve ve 4. čtvrtletí jsme
od regionálního centra Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost
v Brně obdrželi 3 doporučující
stanoviska k realizaci protiradonových ozdravných patření

Informace
Termíny jednání Rady kraje Vysočina

Rada kraje č. 40/2003 – 9. prosince 2003

Termíny zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina

Zastupitelstvo č. 7/2003 – 16. prosince 2003

Akce kraje Vysočina v prosinci

Setkání poslanců a senátorů – 8. prosince 2003
Setkání vedoucích pracovníků Městských policií kraje Vysočina – 10. prosince 2003
Szástupců měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů kraje Vysočina – 15. prosince 2003

Na začátku roku 2004 připravujeme

Komise pro financování krajů Rady AKČR
Setkání klubu českých turistů 4. února 2004
Ekologické vzdělávání zemědělců 12. února 2004
Slavnostní koncert kraje Vysočina 27. února 2004

Pozvánka
Zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2003
se bude konat
dne 16. prosince 2003
v sídle kraje Vysočina,
kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně podkladových
materiálů pro jednání, zápisů z jednání, databází usnesení, termínů zasedání a kontaktních informací najdete na internetových
stránkách kraje
www.kr-vysocina.cz.

v bytech, přičemž již od měsíce
dubna t. r. přezkoumává výsledky 42 radonových diagnostik
z měřených bytových objektů
v předchozích letech. O poskytnutí dotace musí projevit zájem
přímo občan. Což se v několika
případech sice stalo, ale buď se
jednalo o objekty nesplňující
podmínky poskytnutí státní
dotace, a nebo se žadatelé dotace vzdali po té, co jim byly
podmínky jejího získání řádně
podrobně vysvětleny, neboť ji
požadovali vzhledem k prováděné rekonstrukci objektu
okamžitě, což nová zpřísněná
legislativa neumožňuje.
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Kromě zmíněných 42 akcí
evidujeme dalších 345 splňujících základní podmínku pro
poskytnutí st. dotace. Zůstává
však na občanech, zda projeví
zájem o ozdravení svého bydlení, neboť – jak vyplývá z údajů
Státního ústavu radiační ochrany – 49 % veškerého radioaktivního ozáření obyvatelstva
je způsobeno právě radonem
v budovách. Krajský úřad jim
při získávání dotace bude nápomocen.
Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací kraje Vysočina
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále
jen Plán rozvoje) zpracovává
na základě smlouvy o dílo
s objednateli (Kraj Vysočina
a Ministerstvo zemědělství)
společnost AQUA PROCON,
s. r. o. Brno. Plán rozvoje se
zpracovává po jednotlivých
okresech kraje Vysočina
v pořadí Žďár nad Sázavou,
Třebíč, Jihlava, Havlíčkův
Brod, Pelhřimov. Část okresu
Havlíčkův Brod a celý okres
Pelhřimov zpracovává jako
subdodavatel společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Praha 5-Smíchov.
V okrese Žďár nad Sázavou
proběhlo v měsíci říjnu pracovní jednání nad rozpracovaným Plánem rozvoje po obcích
dle územních působností
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, na kterém
byly zástupci obcí seznámeni
s návrhem plánu rozvoje a vyzváni ke sdělení připomínek.
V okrese Třebíč proběhlo toto
pracovní jednání v listopadu
a v okrese Jihlava proběhne
dne 9. 12. 2003. V okresech
Havlíčkův Brod a Pelhřimov
se pracovní jednání uskuteční
začátkem roku 2004.
Plán rozvoje musí být zpracován a schválen nejpozději do

31. prosince 2004 (§ 39 odst.
5 zákona o vodovodech a kanalizacích). Termín dokončení
zpracování Plánu rozvoje je do
31. 7. 2004. Návrh Plánu rozvoje před jeho schválením kraj
projedná s obcemi, vlastníky
a provozovateli vodovodů
a kanalizací v území, jehož se
plán rozvoje vodovodů a kanalizací týká, s Ministerstvem
zemědělství a s příslušným
vodoprávním úřadem. Zpracovaný plán rozvoje po projednání kraj schvaluje nejdéle na
dobu 10 let.
Krajský úřad, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství, se obrací tímto na
všechny obce a města kraje
Vysočina se žádostí o spolupráci při pořizování dat nutných pro zpracování a projednání Plánu rozvoje a s žádostí
o včasné sdělení připomínek.
Rozpracovaný Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací kraje
Vysočina včetně karet jednotlivých obcí je umístěn na
internetových stránkách zpracovatele www.aquaprocon.cz
> PRVKUK.
Iva Olšanová, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz
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Návrh finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2004
V současné době zpracovávají obce návrhy svých rozpočtů na rok 2004. Pro potřeby obcí, zejména pro využití při sestavování obecních
rozpočtů předkládá ekonomický odbor předpokládaný vývoj daňových příjmů územních samosprávných celků na rok 2004 (tabulka č. 1)
a Kritéria a propočtové ukazatele pro alokaci dotací a příspěvků zahrnutých ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na
rok 2004 (tabulka č. 2). Níže uvedené tabulky vycházejí z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2004.
Pro úplnost sdělujeme, že podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů je stanoven ve vyhlášce MF ČR č. 283/2003 Sb.
Martina Chvátalová, odbor ekonomický, telefon: 564 602 230, e-mail: chvatalova.m@kr-vysocina.cz
tabulka č. 1
Vývoj daňových příjmů územních samosprávných celků v mil. Kč
Predikce na rok 2004
CELKEM
kraje
Daň z přidané hodnoty
41 400
5 400
Daň z příjmů právnických osob celkem
32 500
3 400
z toho:
daň z příjmů právnických osob
26 200
3 400
daň z příjmů právnických osob placená obcemi
6 300
38 500
Daň z příjmů fyzických osob celkem
3 900
z toho:
Daň z příjmů fyzických osob – zvláštní sazba
1 400
200
Daň z podnikání celkem
11 400
500
z toho:
daň z podnikání – sdílená část výnosů
3 700
500
daň z podnikání – 30 % dle místa vzniku
7 700
Daň ze závislé činnosti celkem
25 700
3 200
z toho:
daň ze závislé činnosti – sdílená část
24 200
3 200
daň ze závislé činnosti – 1,5 % motivace
1 500
4 700
Daň z nemovitostí
3 800
Správní a místní poplatky
4 200
Ostatní daně
125 100
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
12 700

obce
36 000
29 100
22 800
6 300
34 600
1 200
10 900
3 200
7 700
22 500
21 000
1 500
4 700
3 800
4 200
112 400

tabulka č. 2
Kritéria a propočtové ukazatele pro alokaci dotací a příspěvků zahrnutých ve finančním vztahu státního
rozpočtu k rozpočtům obcí
Druh dotace/příspěvku
Rok 2004
sociální zabezpečení z toho:
ústavy sociální péče
celoroční a týdenní pobyt
77 484,- Kč na 1 místo
denní pobyt
41 690,- Kč na 1 místo
domovy důchodců
celoroční pobyt
63 608,- Kč na 1 místo (dotace podléhá finančnímu vypořádání)
dávky sociální péče
dle příslušných zákonů (dotace podléhá finančnímu vypořádání)
školství
1 221,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy vč. škol speciálních – zvláštních
výkon státní správy
rozsah správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje, a počet obyvatel
obce, příspěvek na 100 obyvatel správního obvodu:
1 292,- Kč obce se samostatnou působností (všechny obce)
3 276,- Kč obce s působností matričního úřadu
21,- Kč obce s působností zvláštního matričního úřadu
7 571,- Kč obce s působností stavebního úřadu
12 128,- Kč obce s pověřeným obecním úřadem
11 188,- Kč hlavní město Praha
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Obecní úřady zajišťují
sociálně-právní ochranu dětí (4. část)
V předchozích číslech byly
podány
informace o povinnostech obecních úřadů
v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí a o výchovných opatřeních. V tomto a
následujících příspěvcích se
budeme věnovat řešení konkrétních situací, s nimiž se
pracovníci obecních úřadů
mohou setkat.
Jestliže se na obecní úřad obrátí
dítě a požaduje, aby bylo umístěno do ústavního zařízení, je
povinností úřadu poskytnout
dítěti odpovídající pomoc.
V praxi nebývají zcela ojedinělé případy, kdy dítě se obrátí
bez vědomí svých rodičů na
pracovníky školy či obecního úřadu, pracovníka policie

apod. se žádostí o umístění do
ústavního zařízení. Jako důvod
může uvést nezájem rodičů o
jeho osobu, požívání alkoholických nápojů rodiči, nepřiměřené trestání, či dokonce pohlavní zneužívání dítěte jedním
z rodičů nebo jeho druhem.
Přestože tvrzení dítěte se může
danému zaměstnanci úřadu
jevit jako nepravdivé, za dané
situace mu nepřísluší zkoumat
jeho věrohodnost. Samotná
skutečnost, že dítě se prostřednictvím úřadů domáhá – byť
demonstrativně – umístění
mimo vlastní rodinu, je závažná a vyžaduje, aby byla dítěti
věnována náležitá pozornost.
Je možné, že dítě tímto alarmujícím způsobem reaguje

na situaci v rodině, s níž se
nemůže smířit – rozvod manželství rodičů, příchod nového
partnera rodiče do domácnosti
apod., a toto řešení je vlastně
voláním o pomoc. Povinností
obecního úřadu, školy a dalších státních orgánů, na něž se
dítě obrátí, je poskytnout dítěti
odpovídající pomoc, jak ukládá
§ 8 odst. 1 zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí. Nelze odhadnout, jak by
dítě danou situaci řešilo samo
(např. útěkem z domova či pokusem o sebevraždu).
V tomto případě je nutné postupovat dle § 10 odst. 1 písm.
g) cit. zákona a oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností výše uvedené okol-

nosti, které nasvědčují tomu, že
se jedná o ohrožené dítě.
Obecní úřad obce s rozšířenou
působností je povinen posoudit, zda jsou práva dítěte dostatečně zajištěna a zda není nutné
podat neprodleně návrh na
vydání předběžného opatření
podle § 76a občanského soudního řádu (§§ 15 a 16 zákona č.
359/1999 Sb.).
To, že se dítě může obrátit na
orgány nebo další subjekty bez
vědomí svých zákonných zástupců, má velký význam pro
zjištění skutečné situace, v níž
se dítě nachází.
Ivana Matoušková, odbor
sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 823, e-mail:
matouskova.i@kr-vysocina.cz

Prezentujte své ubytovací služby na nových turistických
webových stránkách kraje Vysočina
Odbor regionálního rozvoje, oddělení cestovního ruchu, ve spolupráci s odborem informatiky
a odborem sekretariátu hejtmana
připravuje nové webové stránky
zaměřené na prezentaci turistické nabídky na Vysočině. Turistické www stránky představí
náš region jako zajímavé místo
s bohatou minulostí, krásnou

přírodou a nespočetnými možnostmi oddychu a rekreace. Krajský úřad kraje Vysočina by rád
podpořil podnikatele v oblasti
poskytování služeb v hotelnictví
formou bezplatného zveřejnění
kontaktu na těchto stránkách
včetně možnosti přesměrování
na jejich vlastní webové stránky.
Zájemci o tuto prezentaci mají

možnost se zaregistrovat na
adrese: http://extranet.krvysocina.cz/ubytovani/, kde si
v navigaci vyberou, zda chtějí
přidat hotel, nebo jiné ubytování.
Pak vyplní jednoduchou tabulku.
Ubytovatelům nabízíme ještě v
rámci systému vytvoření detailu
ubytovacího zařízení, a ti, kteří
nemají svoje vlastní internetové

stránky, jej mohou využít k prezentaci na internetu.
Na výše uvedené internetové
adrese se také dozvědí další související informace.
Jitka Mattyašovská, odbor
regionálního rozvoje
telefon: 564 602 537, e-mail:
mattyasovska.j@kr-vysocina.cz

Detailní výpis jednoho ze záznamů v databázi ubytování.
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 5/2003 konaného dne 18. 11. 2003 v Jihlavě
Usnesení 263/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.
odpovědnost:, termín:
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 264/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost:, termín:
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 265/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí mimořádné finanční dotace obci Vilémov ve výši 520 tis. Kč
za vítězství v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2003 přesun
částky 520 tis. Kč z nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní
činnosti j. n.) do kapitoly zastupitelstvo kraje (§ 3636 Územní rozvoj)
na krytí mimořádné dotace obci Vilémov.
odpovědnost: rada kraje, termín: 30. 11. 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 266/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
rezignaci Jana Kotena, bytem Lnářská 111, Humpolec, na funkci člena
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenuje členem
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina Ing. Martina Čížka,
bytem Olešná – část Plevnice 4, Pelhřimov.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 18. 11. 2003
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 267/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování dílů „a“ a „b“ pozemku par. č. 2056/1 vedeného ve zjednodušené
evidenci – původ PK v k. ú. a obci Hartvíkovice, oddělených geometrickým plánem 195-2783/2000 obci Hartvíkovice dodatek č. 37
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-052003-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 268/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemků zastavěných silnicí I/19 na území okresu Havlíčkův
Brod dle materiálu ZK-05-2003-07, př. 1 do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR dodatek
č. 28 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle
materiálu ZK-05-2003-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: I. pololetí r. 2004
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 269/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
darování dílů pozemků a pozemků městu Pacov dle materiálu ZK05-2003-08, př. 1 dodatek č. 6 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2003-08, př. 2 přijetí daru dílů
pozemků a pozemku od města Pacov dle materiálu ZK-05-2003-08, př.
3 dodatek č. 7 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle
materiálu ZK-05-2003-08, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 270/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemku par. č. 535/3 – ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 8 370 m2 v k. ú. a obci Blatnice obci Blatnice přijetí daru

geometrickým plánem č. 122-180/2000 ze dne 5. 8. 2002 nově oddělených pozemků par. č. 535/4 – orná o výměře 208 m2, pozemek par. č.
573/2 – orná o výměře 56 m2, pozemek par. č. 1053/2 – orná o výměře
16 m2, pozemek par. č. 525/10 – orná o výměře 18 m2 v k. ú. a obci
Blatnice od obce Blatnice do vlastnictví kraje Vysočina dodatek č. 25
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-052003-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 271/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování dílu „b“ o výměře 3 m2 pozemku vedeného ve zjednodušené
evidenci – původ PK par. č. 2119/1 v k. ú. a obci Červená Řečice obci
Červená Řečice dodatek č. 8 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2003-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 272/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přijetí
daru pozemku par. č. 611/5 o výměře 11 335 m2 v k. ú. a obci Hostětice
a pozemků par. č. 96/6 o výměře 111 m2 a par. č. 452/1 o výměře 4 985
m2 v k. ú. Částkovice u Hostětic, obec Hostětice a silničního tělesa na
těchto pozemcích včetně všech součástí a příslušenství, od obce Hostětice dodatek č. 17 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle
materiálu ZK-05-2003-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 273/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování geometrickým plánem č. 1060-62/2002 ze dne 18. 2. 2003 nově
odděleného pozemku par. č. 7710 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 48 m2 v k. ú. a obci Telč městu Telč dodatek č. 4 Zřizovací
listiny Gymnázia Otokara Březiny dle materiálu ZK-05-2003-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 274/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování geometrickým plánem č. 326-19/2003 ze dne 10. 9. 2003 nově
odměřeného pozemku par. č. 2175/60 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 206 m2 v k. ú. a obci Radostín n. Oslavou obci Radostín
nad Oslavou dodatek č. 42 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2003-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 275/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod
pozemků par. č. 1511/13 – ostatní plocha o výměře 1 652 m2 a par. č.
1511/17 – ostatní plocha o výměře 238 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření
Ředitelství silnic a dálnic ČR nabytí pozemků par. č. 1507 /36 – ostatní
plocha, silnice o výměře 112 m2, par. č. 1507/37 – ostatní plocha, silnice
o výměře 42 m2, par. č. 1507/40 – ostatní plocha, silnice o výměře 665 m2
, par. č. 1507/41 – ostatní plocha, silnice o výměře 957 m2, par. č. 1511/11
– ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2 v k. ú a obci Třebíč z vlastnictví
České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR
do vlastnictví kraje Vysočina dodatek č. 33 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2003-14, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 276/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření
smlouvy o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje
do vlastnictví obce Panenská Rozsíčka části pozemků par. č. 1107/25
a par. č. 2603/1 v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka, zastavěné inženýrskými sítěmi, veřejným osvětlením, včetně el. přípojky a chodníku.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 277/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej
pozemku par. č. 339/20 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 99 m2
v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava, Janovi a Dagmaře Šerých za kupní
cenu 50 000,- Kč plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí dodatek č. 15 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Jihlava, dle materiálu ZK-05-2003-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 278/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej
pozemku par. č. 250/33 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m2
v k. ú. a obci Rozsochatec, Antonínu a Šárce Urbanovým za kupní
cenu 2 000,- Kč plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí dodatek č. 27 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-05-2003-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 279/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej
dílu „h“ o výměře 8 m2 odděleného geometrickým plánem č. 77-7981/
96 ze dne 13. 2. 1997 z pozemku par. č. 372 ostatní plocha, silnice v k.
ú. a obci Okarec, Jiřímu Vlašínovi, bytem Okarec 6, za kupní cenu
240,- Kč plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí dodatek č. 35 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle
materiálu ZK-05-2003-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 280/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej
geometrickým plánem č. 104-83/2003 ze dne 22. 9. 2003 nově odděleného pozemku par. č. 617/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2
v obci Pelhřimov, k. ú. Strměchy, Marii a Petrovi Kouřilovým, bytem
Podvinný mlýn 2130, 190 00 Praha 9, za kupní cenu 2 160,- Kč plus
úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí dodatek
č. 9 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-05-2003-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 281/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej
pozemku označeného jako díl „a“ o výměře 100 m2 odděleného geometrickým plánem č. 518-4035/2001 ze dne 21. 11. 2001 z pozemku
par. č. 300/1 v k. ú. a obci Křižanov, obchodní společnosti FEROSTAR
s. r. o., se sídlem Za Branou 455, 594 51 Křižanov za kupní cenu
2 450,- Kč plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí dodatek č. 1 Zřizovací listiny Okresní správy ústavů sociálních
služeb Žďár nad Sázavou, Žižkova 1, PSČ 591 12, dle materiálu ZK05-2003-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 282/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi
pozemku par. č. 5783/37 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19
m2 v k. ú. a obci Jihlava a stavby silničního tělesa nacházejícího se na
tomto pozemku od firmy ICOM transport, a. s., do vlastnictví kraje
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Vysočina za cenu 9 120,- Kč dodatek č. 16 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-05-2003-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 283/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi
pozemku par. č. 1244/2 ostatní plocha, silnice o výměře 120 m2 v k. ú.
a obci Jimramov za kupní cenu 2 635,- Kč dodatek č. 51 Zřizovací
listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu
ZK-05-2003-23, př. 1 koupi pozemku par. č. 1244/3 ostatní plocha,
silnice o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Jimramov za kupní cenu 2 835,Kč dodatek č. 52 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad
Sázavou dle materiálu ZK-05-2003-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 284/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi
pozemků par. č. 202/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
915 m2, par. č. 205/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
559 m2, par. č. 3188/19 – ostatní plocha, silnice o výměře 246 m2, par.
č. 3188/23 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 339 m2, par. č. 3188/41
– ostatní plocha, silnice o výměře 115 m2, par. č. 3188/44 – ostatní
plocha, silnice o výměře 48 m2 a par. č. 3189/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 113 m2 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
za cenu 116 325,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina dodatek č. 36
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-052003-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 285/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje, že nemovitosti užívané Školním statkem Telč, Slavatovská 86, dle materiálu
ZK-05-2003-25, př. 1, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených krajem Vysočina
a zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení,
pro tyto subjekty nezbytné a že převod nemovitostí pro tyto subjekty je
i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 286/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej
pozemků par. č. 1352/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 293
m2, par. č. 1352/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 742 m2, par.
č. 1352/11 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 907 m2,
par. č. 1359/3 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 471 m2 a par.
č. 1359/4 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 328 m2 v k. ú.
a obci Třebelovice, Janu Slabému, bytem Třebelovice 23, za kupní
cenu 219 000,- Kč dodatek č. 34 Zřizovací listiny Správa a údržby
silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2003-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2003
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.
Usnesení 287/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření
Smlouvy o sdružení finančních prostředků na stavbu „II/130 Rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou, I.
stavba - Husovo náměstí.“ mezi městem Ledeč nad Sázavou a krajem
Vysočina, podle které město Ledeč nad Sázavou sdruží své finanční
prostředky ve výši 3 178 000,- Kč s krajem Vysočina jako investorem
na uhrazení nákladů na objekty ve vlastnictví města.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 288/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření
Smlouvy o sdružení finančních prostředků na stavbu „III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod“ mezi městem Havlíčkův Brod a krajem
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Vysočina, podle které město Havlíčkův Brod sdruží své finanční
prostředky ve výši 1 535 tis. Kč s krajem Vysočina jako investorem
na uhrazení rozdílu mezi původním a novým řešením stavby objektu
napojení stávající silnice III/03821.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 289/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí dotace obci Úsobí na provedení nezbytných úprav opěrné zdi při
silnici III/3489 u budovy základní školy v Úsobí ve výši 2 500 tis. Kč
povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, §
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o 2 500 tis. Kč
snížením nespecifikované rezervy kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde
nezařazené.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: prosinec
2003
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 290/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden–září 2003 dle materiálu
ZK-05-2003-29, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín:
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 291/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přesun
nevyčerpaných prostředků z rozpočtu jednotlivých paragrafů a kapitol
do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) ve výši 6 149 tis. Kč a do Fondu Vysočiny ve výši 40 000 tis. Kč
dle materiálu ZK-05-2003-30, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 18. 11. 2003
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 292/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření
smlouvy o přijetí krátkodobého provozního úvěru ve výši 150 mil. Kč
dle materiálu ZK-05-2003-31, př. 1 rozdělení takto získaných finančních prostředků, a to formou poskytnutí návratné finanční výpomoci
jednotlivým nemocnicím ve výši dle materiálu ZK-05-2003-31, př. 3upr1
přidělení návratné finanční výpomoci jednotlivým nemocnicím na
základě jimi zpracovaných podkladů schválených radou kraje
odpovědnost: rada kraje, termín: do 31. 12. 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 293/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Investiční strategii, rozdělení kompetencí a kontrolu nakládání s volnými
finančními prostředky kraje Vysočina mimo běžné účty dle materiálu
ZK-05-2003-32, př. 1 Smlouvu o obhospodařování cenných papírů dle
materiálu ZK-05-2003-32, př. 2 Smlouvu o obhospodařování portfolia
dle materiálu ZK-05-2003-32, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 18. 11. 2003
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 3, zdržel se 5.
Usnesení 294/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení
finančních prostředků z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2003 – kapitola
Školství (§ 3299 Záležitosti vzdělávání, běžné výdaje) ve výši 20 000,Kč městu Jihlava pro Základní školu Jihlava, Demlova 32.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,
termín: listopad 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 295/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozhodnutí o sloučení Střední odborné školy, Telč, nám. Zachariáše z Hradce 2,
s Gymnáziem Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235, dle materiálu ZK05-2003-34, př. 1 a dodatek č. 4 zřizovací listiny přejímající organizace
dle materiálu ZK-05-2003-34, př. 2 rozhodnutí o sloučení Středního
odborného učiliště technického a Učiliště, Humpolec, Nádražní 486,
Integrované střední školy, Světlá nad Sázavou, Zámecká 1 a Střední
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zemědělské školy, Havlíčkův Brod, Jihlavská 895, se Střední zemědělskou školou, Humpolec, Školní 764, dle materiálu ZK-36-2003-34, př.
3 a dodatek č. 1 zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu
ZK-36-2003-34, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů po
schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí a dodatky ke zřizovacím
listinám slučovaným organizacím
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 2, zdrželo se 7.
Usnesení 296/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navýšení
dotace obcím určenou na krytí přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované celkem
o 16 283 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2003-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 297/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměry
změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
označené v materiálu ZK-05-2003-36, př. 2 kódy 1A, B, C, D, 1E, F, G,
H, 2A, 2E, F, G, H, I, J, 2B, 2C, D, 2K, L, 3A, 3B, 3C, D, E, F, G, H, 3I,
J, 3K, L, M, N, O, P, R, 3S, 3T, U, 3V, X, 4A, B, 5A, 5E, 5D, 5B, 5C, 6A,
B, 6E, 6C, D, 7A, 7B, 7C, D, 8E, F, G, 8H, I, 8D, 9A, 11A, B, 11C, 12A,
12B, C, D, E, 13B, 13H, I, J, K, L, M, 14A, 15B, 15A, 18A, B, 19A, B, C,
H, J, N, 19Y, CC, DD, 19D, E, F, G, CH, K, M, O, T, 19EE, FF, GG, HH,
19L, 19S, JJ, 19I, 19P, Q, R, X, Z, AA, BB, 19U, V, W, 19II, 20A, 20B,
22B, 22A, C, 25A, 25B, C, D, E, F, G, H, 25I, J, 26A, 26G, 26B, 26LL,
26C, D, E, F, H, I, J, K, 28A, 29A, 30A, 31A, B, 32A, 33A, 34A a předložení žádostí o změnu na MŠMT a doporučuje MŠMT provedení záměrů
změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem
než krajem Vysočina označených v materiálu ZK-05-2003-36, př. 2 kódy
10A, 16A, 17C, 17A, B, 17D, E, F, 23C, D, 23B, 23A, 23E, F, G, H, I,
27A, 27B, D, 27C.
odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr, Z. Nouzová, odbor školství, mládeže
a sportu, termín: do 30. 11. 2003 odeslat na MŠMT
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 2.
Usnesení 298/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměry
změn v síti škol zřizovaných krajem Vysočina označené v materiálu
ZK-05-2003-37, př. 2 kódy 1A, 2A, 3A, 4A, 5A.
odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr, Z. Nouzová, termín: do 30. 11. 2003
informovat příslušné školy
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 2, zdržel se 3.
Usnesení 299/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účelovou
dotaci z MŠMT na realizaci projektů v rámci programu „Pilotní projekty
P I a P II v rámci realizace I. etapy SIPVZ“ obcím pro jimi zřizované
školy ve výši 383 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2003-38, př. 1.
odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr, termín: listopad 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 300/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje návrh
názvu budoucí vysoké školy „Vysoká škola polytechnická Jihlava“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 21. 11. 2003
odeslat na MŠMT ČR
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 2, zdrželo se 6.
Usnesení 301/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení rozpočtu kapitoly Doprava (§ 2212 – Silnice) o částku 400 tis. Kč
snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené) poskytnutí dotace obci Puklice ve výši 400 tis. Kč
na opravu místních komunikací, mostu a hráze rybníka poškozených
živelní katastrofou.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 15. 12.
2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 302/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení
kapitoly Zemědělství, § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství, jinde nezařazené o částku 2 479 050,- Kč za účelem zajištění
finančních prostředků k úhradě zakázky na zpracování „Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“ snížením položky Strategické
a koncepční materiály, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
a odbor ekonomický, termín: listopad 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 303/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí účelové investiční dotace na rekonstrukci pracoviště ozařoven Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 4 600 tis. Kč
zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní
nemocnice o částku 4 600 tis. Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou
organizaci a snížení rozpočtu výdajů kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 4 600 tis. Kč povýšení závazného ukazatele investiční dotace pro Nemocnici Jihlava
o částku 4 600 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: listopad
2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 304/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2003-43, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: listopad
2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 305/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny Územního střediska zdravotnické záchranné
služby Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2003-44,
př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: listopad
2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 306/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Dolní Loučky zajišťované Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou,
příspěvkovou organizací, ke dni 31. 12. 2003 bezúplatný převod části
movitého majetku Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad
Sázavou, příspěvkové organizace, na Obec Dolní Loučky v souladu
se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv
a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-200345, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: prosinec
2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 307/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Humpolec zajišťované Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ke dni 31. 12. 2003
bezúplatný převod části movitého majetku Nemocnice Pelhřimov,
příspěvkové organizace, na Město Humpolec v souladu se zákonem č.
290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České
republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-2003-46, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: prosinec
2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 308/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Pelhřimov
zajišťované Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ke dni
31. 12. 2003 bezúplatný převod části movitého majetku Nemocnice
Pelhřimov, příspěvkové organizace, na Město Pelhřimov v souladu
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se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv
a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-200347, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: prosinec
2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 309/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatný převod části movitého majetku Okresní správy ústavů sociálních
služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, na Město Bystřice
nad Pernštejnem, v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu
některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce,
dle materiálu ZK-05-2003-48, př. 2 převod leasingového vztahu,
jehož předmětem je osobní automobil Škoda Felicia Combi ZRJ 19–45,
z Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou příspěvkové organizace, na Město Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: prosinec
2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 310/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatný převod části movitého majetku Okresní správy ústavů sociálních
služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, na město Velké
Meziříčí v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých
dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-2003-49, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: prosinec
2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 311/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ukončení poskytování pečovatelské služby a jídelny pro důchodce ve městě
Třebíč Okresním ústavem sociálních služeb Třebíč, příspěvkovou organizací, ke dni 31. 12. 2003 bezúplatný převod části movitého a nemovitého majetku OÚSS Třebíč, příspěvkové organizace, na Město Třebíč,
v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších
věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiálu
ZK-05-2003-50, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: prosinec
2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 312/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Křižanov zajišťované
Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, ke dni 31. 12. 2003 bezúplatný převod části movitého
majetku Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou,
příspěvkové organizace, na Obec Křižanov, v souladu se zákonem
č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků
České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-2003-51, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: prosinec
2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 313/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Nedvědice zajišťované
Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, ke dni 31. 12. 2003 bezúplatný převod části movitého
majetku Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou,
příspěvkové organizace, na Obec Nedvědice, v souladu se zákonem
č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků
České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-2003-52, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: prosinec
2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 12/2003

ZPRAVODAJ

Usnesení 314/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Vír zajišťované Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou,
příspěvkovou organizací, ke dni 31. 12. 2003 bezúplatný převod
části movitého majetku Okresní správy sociálních služeb Žďár nad
Sázavou, příspěvkové organizace, na Obec Vír, v souladu se zákonem
č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků
České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-2003-53, př. 2
převod leasingového vztahu, jehož předmětem je osobní automobil
Škoda Felicia Combi ZRJ 19–46, z OSÚSS Žďár nad Sázavou na
Obec Vír.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 315/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o plnění Akčního plánu na zvýšení absorpční kapacity pro
čerpání fondů EU.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 18. 11. 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 316/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Volný čas 2004“ na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit dle materiálu ZK-05-2003-55, př. 1,
jmenuje řídicí výbor grantového programu „Volný čas 2004“ ve
složení: KSČM – Jaroslava Bambasová, Jiří Němec, ČSSD – Petr Piňos, SNK – Lukáš Vlček, Zdena Marková, ODS – Stanislav Mastný,
Milan Šmíd, 4K – Petr Kesl, Roman Křivánek Petra Krčála (ČSSD)
předsedou řídicího výboru grantového programu „Volný čas 2004“
Pavlínu Zábranskou s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem
poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Volný
čas 2004“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 18. 11. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 317/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Regionální kultura III.“ na podporu
kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění dle materiálu
ZK-05-2003-56, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu
„Regionální kultura III.“ ve složení: KSČM – Jan Slámečka, Iva
Škrdová, ČSSD – Vlasta Vrbová (TR), Petr Pospíchal, SNK – Marek Buš (TR), Žofie Řádková, ODS – Martina Matějková (HB),
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Hana Müllerová, 4K – Stanislav Kropáček Jaromíra Černého (4K)
předsedou řídicího výboru grantového programu „Regionální kultura III.“ Katinu Lisou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou
s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Regionální kultura III.“ a pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 18. 11. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 318/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
vyhlášení grantového programu „Zemědělské projekty“ na podporu
projektů v oblasti zemědělství dle materiálu ZK-05-2003-57, př. 1,
jmenuje řídicí výbor grantového programu Zemědělské projekty ve
složení: KSČM – Bohumil Kotlán, Drahoslav Oulehla, ČSSD – Vladimír Dolejš, Václav Rychnovský, SNK – Oto Lipovský (ZR), Pavel
Kapoun, ODS – Martin Čížek, 4K – Jiří Blažek, Michal Zrůst Václava Vacka (ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu
„Zemědělské projekty“ Jitku Merunkovou s právem hlasovacím
a Petra Bureše s právem poradním jako garanty řídicího výboru
grantového programu Zemědělské projekty a pověřuje radu kraje,
aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
termín: 18. 11. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 319/05/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 237/2000
Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdější předpisů, na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí
zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina příspěvek Obci
Sázavka na jednotku SDH obce zařazené do kategorie JPO V s CAS
ve výši 8 000,- Kč Obci Lipnice nad Sázavou na jednotku SDH
obce zařazené do kategorie JPO V s CAS ve výši 8 000,- Kč Obci
Kuklík na jednotku SDH obce zařazené do kategorie JPO V s CAS
ve výši 8 000,- Kč Obci Věcov na jednotku SDH obce zařazené do
kategorie JPO V s CAS ve výši 8 000,- Kč.
odpovědnost: P. Maslák, termín: 18. 11. 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Marie Jakoubková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 317, e-mail: jakoubkova.m@kr-vysocina.cz

Veselé Vánoce a mnoho úspěchů v novém
roce 2004 přejí
Zastupitelé kraje Vysočina

