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Stanovení platů ředitelů škol
a školských zařízení
zřizovaných obcemi
Ředitelé škol a školských zařízení v působnosti obcí jsou
odměňováni podle zákona č.
143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších
organizacích a orgánech, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o platu“)
a podle nařízení vlády č. 251/
1992 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců
rozpočtových
a některých dalších organizací,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „nařízení vlády“).
Zvláštním předpisem v resortu
školství je vyhláška MŠMT
č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické
způsobilosti
pedagogických
pracovníků a o předpokladech
kvalifikace výchovných poradců a dále nařízení vlády č.
68/1997 Sb., kterým se stanoví
míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné
práce ostatních pedagogických
pracovníků ve školství.
Ředitel školy není zaměstnancem obce, kterou byl jmenován
do funkce, ale zaměstnancem
školy nebo školského zařízení a současně statutárním
orgánem zaměstnavatele. Dle
zákona o platu, zákoníku práce
a prováděcích nařízení stanovuje plat takovému vedoucímu
zaměstnanci orgán, který ho do
funkce jmenoval.
1. Které složky platu jsou nárokové?
Vedle platového tarifu jsou pro
ředitele, kteří splňují podmínky
pro jejich poskytování, nárokovou složkou platu i všechny příplatky s výjimkou osobního příplatku. U příplatků stanovených
rozpětím je nároková spodní
hranice rozpětí (např. příplatek
za vedení dle části B přílohy č.
3 k nařízení vlády je stanoven

pro ředitele školy a školského
zařízení s právní subjektivitou
v rozpětí 3 000–7 000 Kč, nároková je tedy částka 3 000 Kč,
další navýšení podle počtu žáků
nebo počtu tříd a za jednotlivé
součásti nebo činnosti školy je
v pravomoci obce).
2. Co se rozumí školou slučovanou dle § 2 odst. 2 školského
zákona (pro účely zvýšení příplatku za vedení dle metodického pokynu krajského úřadu)?
Zvýšení příplatku za vedení za
slučovanou školu zohledňuje
náročnost řízení a s tím spojenou
znalost organizačních a pedagogických předpisů pro více škol
různého druhu. Pro tyto účely
je tedy sloučená škola taková,
která sdružuje více škol různého
druhu, typu nebo zaměření, např.
ZŠ+MŠ, ZŠ+ZUŠ atd. Sloučenou
školou pro tyto účely není sloučení dvou škol téhož druhu, např.
dvě mateřské školy nebo dvě
základní školy.
3. Přísluší příplatek za vedení řediteli malotřídní školy
s právní subjektivitou, pokud
nemá žádné podřízené zaměstnance?
Řediteli malotřídní školy, která
je samostatným právním subjektem, přísluší příplatek za vedení
jako statutárnímu orgánu.
4. Jak často a za jakých podmínek lze měnit výši osobního
příplatku?
Nařízení vlády nestanovuje
žádnou podrobnější formu ani
četnost hodnocení zaměstnanců
pro účely poskytování osobního
příplatku. Je v pravomoci obce,
jakou formou a jak často bude
hodnotit, zda ředitel splňuje kritéria stanovená pro poskytování
příplatku a jak často bude na základě tohoto hodnocení přiznávat
nebo měnit výši dříve přiznaných
osobních příplatků. Není vylou-

čeno tedy ani např. čtvrtletní
nebo jednoměsíční hodnocení
a s ním spojené rozhodování
o výši osobního příplatku. To
je však zbytečně administrativně náročné, proto je vhodnější provádět hodnocení za
delší časové období, což obci
nebrání změnit výši osobního
příplatku i v průběhu tohoto
období, pokud se změní důvody pro jeho poskytování.
Kritéria pro poskytování
nenárokových složek platu by
měla být stanovena v pravidlech nebo vnitřních předpisech obce.
5. Které ředitelky mateřských škol jsou zařazeny v 7.
a které v 8. platové třídě?
Dle katalogu prací, který je
součástí nařízení vlády (činnosti typické pro školství jsou
v katalogu uvedeny v části č. 6.
Školství), patří do okruhu prací zařazených v 8. platové třídě
výchovně vzdělávací činnosti
v mateřských školách spočívající v posouzení věkových
a individuálních zvláštností
a potřeb dětí a následné tvorbě výchovných, vzdělávacích
a dalších programů a jejich realizaci. Protože pro určení platové třídy lze použít charakteristiky prací ze všech částí
katalogu a práci ředitele samostatného právního subjektu
je nutno hodnotit jako vysoce
náročnou nejen na odbornost
ve výchovně vzdělávací oblasti, ale také ve všech dalších činnostech s působením
právnické osoby spojených,
doporučujeme zařazení ředitelek MŠ do 8. platových tříd.
Pokud nesplňují bakalářské
nebo vyšší odborné vzdělání,
požadované pro zařazení do
této třídy, ale dosáhly úplného
středního vzdělání, je možné
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je takto zařadit, ale zároveň je
třeba odečíst dobu dvou roků
z doby započitatelné praxe, rozhodné pro stanovení platového
stupně.
6. Lze ředitelce MŠ s více než
25letou praxí, která je zařazena do 8. platové třídy a má
úplné střední odborné vzdělání, prominout odpočet 2 let
z celkové doby praxe?
Nařízení vlády neumožňuje
žádné výjimky z postupu při
stanovení doby praxe rozhodné
pro zařazení zaměstnance do
platového stupně. Odpočet praxe tedy nelze prominout ani při
dlouhodobém výkonu práce.
7. Kdy lze přeřadit zaměstnance do jiné platové třídy?
Bez změny sjednaného druhu
práce (pracovní náplně, popisu
pracovních činností) lze zaměstnanci změnit zařazení do
platové třídy, jen pokud dojde
ke změně právního předpisu
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(katalogu prací). Zaměstnanec
se zařazuje do platové třídy na
základě druhu práce (nikoliv
funkce) a v jeho rámci nejnáročnějších prací, které vykonává. Vedoucí zaměstnanec se
zařadí do platové třídy, ve které
jsou v katalogu zařazeny nejnáročnější práce jemu podřízených
zaměstnanců, jež odborně řídí,
nebo nejnáročnější práce jím
vykonávané. To znamená, že
např. dosažený stupeň vzdělání
sám o sobě nezakládá nárok na
přiznání vyšší platové třídy.
Stejně tak není možné měnit
rozsah zápočtu doby praxe
pro stanovení platového stupně, aniž by došlo k přeřazení
do jiné platové třídy. Dalším
důvodem pro změnu rozsahu
zápočtu praxe může být změna
právního předpisu nebo oprava
zápočtu provedeného na základě nesprávných údajů sdělených
zaměstnancem.

8. Lze přiznat zvláštní příplatek v rozpětí 500 až 1 800 Kč
řediteli, který vykonává práci
třídního učitele v ročnících,
jež jsou spojeny pouze na
přechodnou dobu, např. z organizačních důvodů?
Zvláštní příplatek podle § 3
nařízení vlády ve výši 200 až
800 Kč měsíčně náleží řediteli
školy, který soustavně vykonává práci třídního učitele. Výše
příplatku se určí s přihlédnutím
k náročnosti této práce, např.
k vykonávání práce třídního
učitele ve více třídách, k počtu
žáků ve třídě, počtu problémových žáků ve třídě apod. Příplatek ve výši 500 až 1 800 Kč
měsíčně je řediteli přiznán
tehdy, pokud práci třídního
učitele vykonává ve speciální
škole nebo specializované třídě,
nebo v trvale spojených dvou
nebo více postupných ročnících
v rámci jedné třídy v ZŠ, které

nemají zřízeny všechny ročníky
(jde zejména o 1. stupeň ZŠ
– tzv. malotřídní školy, kde k trvalému spojení dvou a více ročníků dochází z důvodu malého
počtu žáků). Za trvale spojené
dva postupné ročníky v rámci
jedné třídy nelze považovat
sloučení postupných ročníků
z organizačních důvodů (např.
na jeden měsíc) nebo např. při
výuce tělesné výchovy, hudební
výchovy, laboratorních prací
apod. Zaměstnanci lze přiznat
pouze jeden z výše uvedených
příplatků, i když jsou splněny
podmínky pro poskytování
obou. V tom případě se určí
výše zvláštního příplatku v rozpětí, které je pro zaměstnance
výhodnější.
Jana Dočkalová, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 225, e-mail:
dockalova.j@kr-vysocina.cz

Nové grantové programy z Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina vyhlašuje grantové programy z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících do různých oblastí rozvoje
kraje Vysočina.
Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Regionální kultura II. – program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění (odbor kultury a památkové
péče, Katina Lisá, tel.: 564 602 249, lisa.k@kr-vysocina.cz; Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz),
uzávěrky jednotlivých kol jsou 24. 3. 2003 a 30 . 6. 2003.
Restaurování movitých památek – program na podporu restaurování movitých kulturních památek (odbor kultury a památkové péče, Vít Hrbek, tel.: 564 602 351, hrbek.v@kr-vysocina.cz; Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz),
uzávěrka 12. 5. 2003.
Rozvoj vesnice 2003 – program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a obcí Vysočiny (odbor regionálního
rozvoje, Dušan Vichr, tel.: 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz), uzávěrka je 30. 4. 2003.
Certifikace ISO – program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace ISO
9000 nebo ISO 14000, případně obou certifikací současně (odbor regionálního rozvoje, Tomáš Čihák, tel.: 564 602 538, cihak.t@kr-vysocina.cz), uzávěrky jednotlivých kol jsou 18. 4. 2003 a 20. 10. 2003.
Obce na síti III. – program na podporu počítačové vybavenosti obcí (odbor informatiky, Táňa Mrázková, tel.: 564 602 104, mrazkova.t@kr-vysocina.cz), uzávěrky jednotlivých kol jsou 10. 3. 2003 a 9. 5. 2003.
Čistá voda 2003 – program na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod (odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství, Martin Drápela, tel.: 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz; Jaroslav Mikyna, tel.: 564 602 267, mikyna.j@kr-vysocina.cz), uzávěrka je 15. 4. 2003.
Sport pro všechny 2003 – program na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu (odbor školství, mládeže
a sportu, Jaroslav Petřivý, tel.: 567 551 246, petrivy.j@kr-vysocina.cz), uzávěrka je 31. 3. 2003.
Volný čas 2003 – program na podporu volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů (odbor školství, mládeže a sportu, Pavlína Zábranská, tel.: 567 551 245, zabranska.p@kr-vysocina.cz), uzávěrka je 31. 3. 2003.
Protidrogová prevence – program na podporu specifické prevence v programech protidrogové politiky kraje Vysočina (krajský protidrogový koordinátor, Zuzana Pechová, tel.: 564 602 164, pechova.z@kr-vysocina.cz), uzávěrka je 11. 4. 2003.
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádostí najdete na internetových stránkách
kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, odkaz Fond Vysočiny, grantové programy.
Tomáš Hermann, člen rady kraje, telefon: 564 602 126, e-mail: hermann.t@kr-vysocina.cz
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Jak podpořit rozvoj regionu?
Vše začalo schválením Programu rozvoje kraje.
Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého
území. Ještě před zvolením
územních samospráv byl pod
patronací okresních úřadů a za
spolupráce mnoha představitelů
obcí vytvářen Program rozvoje
kraje (PRK) – dokument, který
se snaží popsat, jak na tom kraj
je, a navrhnout cesty, jak nejrůznější obory lidské činnosti
dále rozvíjet. Program rozvoje
kraje Vysočina byl po nástupu samosprávy aktualizován
a schválen zastupitelstvem kraje
v únoru 2002. Stáli jsme tehdy
u nového programového dokumentu a zvažovali, jak s ním
pracovat, co je potřebné a také
možné financovat – vždyť celkové finanční požadavky na
uskutečnění popsaných záměrů
přesáhly roční státní rozpočet.
Postupně docházíme k tomu,
že bude účelné pojmenovat
priority platné na kratší časové
období – například jednoho
roku. Přípravu takového dokumentu, pracovně nazvaného
Programový doplněk, jsme
právě odstartovali. Pochopitelně
ne všechny záležitosti je možné
z pozice kraje ovlivnit a zaplatit
a ne všechno se dá zvládnout za
rok či dva.
Vznikl účelový fond na financování rozvojových aktivit
formou grantových programů
– Fond Vysočiny.
Jeden konkrétní krok jsme
ale učinili hned na počátku.
Zároveň s aktualizací PRKu
se rodila myšlenka založit účelový rozvojový fond dotovaný
z vlastních příjmů kraje. 19.
března 2002 tak spatřil světlo
světa Fond Vysočiny jako nástroj k uskutečnění části aktivit
obsažených v PRKu. Jeho cílem
je transparentnost a jednotný
systém v rozdělování podpory,
zapojení velkého množství part-

nerů a jejich trénink na pravidla
podávání grantů.
Návaznost na program rozvoje
kraje byla zachována tím, že
zastupitelstvo schválilo poměrné rozdělení prostředků Fondu
podle cílů a dílčích cílů PRKu.
V prvním roce činnosti bylo
do Fondu Vysočiny převedeno
z rozpočtu kraje 81,4 mil. Kč.
V průběhu roku bylo zastupitelstvem kraje průběžně vyhlášeno
25 grantových programů (GP)
v celkovém objemu 49 mil. Kč.
Do konce roku z nich bylo 20

určeno výlučně pro ně – jednalo se o rozvoj informačních
technologií (Obce na síti, GIS),
vodohospodářských sítí (Čistá
voda), územní dokumentace či
místních částí (Rozvoj vesnice).
V tomto trendu chceme pokračovat i nadále. Navíc dolaďujeme elektronickou databázi FV,
která umožní přehledně sledovat
podpořené i neúspěšné projekty
jak z hlediska územního členění,
tak typu žadatele. Abychom byli
schopni kdykoli říci, že například v roce XY šlo do správního

vyhodnoceno a byla schválena
podpora 545 projektů ve výši
36,9 mil. Kč. Většina projektů
se neobejde bez spoluúčasti
žadatele, jejíž výše závisí na
charakteru programu – zjednodušeně lze říci, že na každou
vynaloženou korunu z Fondu
Vysočiny byly přidány tři koruny ze strany příjemců podpory.

obvodu příslušné obce 5 milionů
korun, k nimž bylo přidáno
dalších deset ze strany žadatelů. Věříme, že i představitele
místních samospráv může
zajímat, kolik doplňkových
zdrojů se dostane do „jejich“
území a ke komu.

Obce jsou mezi prioritními
příjemci podpory.
Loni vyhlášené programy se
zaměřily mimo jiné na podporu
místních částí měst a obcí, připojení malých obcí k internetu,
vzdělávání pedagogů, kulturní,
sportovní a společenské akce,
sociální služby, obnovu památek
či výchovu v oblasti životního
prostředí. Velká část podpory šla
přímo do obcí – plné dvě třetiny programů byly otevřeny
pro obce, osm programů bylo

Fond Vysočiny v druhém roce
ještě posílí.
Výsledky prvního roku nás
přesvědčily o tom, že činnost
Fondu má určitě pokračovat.
Nevyčerpané prostředky jsou
převeditelné do dalšího kalendářního roku. Únorové zastupitelstvo k nim navíc schválilo
letošní příděl do Fondu ve výši
80 mil. Kč. Fond Vysočiny tak
bude mít v roce 2003 k dispozici více než 110 milionů korun. První část koláče již byla
ukrojena – zastupitelstvo schválilo devět úvodních letošních

programů s celkovou dotací
23,8 mil. Kč. Jejich výčet včetně uzávěrek a kontaktních adres
uvádíme v souhrnné tabulce.
Pro obce je z nich otevřeno
sedm. Další vlna grantových
programů bude vyhlášena 31.
března. Celkem evidujeme pro
letošek na 60 záměrů na nejrůznější programy, z nichž řada se
patrně uskuteční.
Jediný ucelený grantový systém v krajích.
Dosavadní reakce potenciálních
žadatelů, veřejnosti, zástupců
obecních samospráv i médií
na zřízení a funkci Fondu Vysočiny jsou vesměs pozitivní
– je oceňována idea systémové
a transparentní podpory rozvojových a dalších aktivit z úrovně
kraje. Pro lepší orientaci žadatelů chceme do budoucna sjednotit termíny a vyhlašovat většinu
programů v ustáleném jarním
a podzimním kole – dostatečný
předstih a pravidelnost zejména
platí pro programy podporující
kulturní, společenské, sportovní
a volnočasové aktivity v regionu, z nichž řada se také každoročně opakuje.
Přestože všechny či téměř
všechny kraje rozdělují část
svých
prostředků
pomocí
grantů, Fond Vysočiny dosud
zůstává jediným uceleným systémem takové podpory. I přes
tlak ze strany části žadatelů
na zjednodušení procedur se
nám nezdá účelné snížit laťku
a slevit z požadavků na formální
i obsahovou úplnost předkládaných projektů. Poučení žadatelé
znalí základních principů tvorby
a obhajoby projektů dokáží tuto
zkušenost zúročit při budoucí
snaze využít strukturálních
fondů EU, což zůstává jedním
z účelů, pro něž byl Fond Vysočiny založen.
Tomáš Hermann, člen rady
kraje
telefon: 564 602 126, e-mail:
hermann.t@kr-vysocina.cz

číslo 3/2003
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Vysočina v číslech
Jak se staví na Vysočině?
V kraji Vysočina, jako ve všech krajích kromě Středočeského, převládá vystěhovalectví nad přistěhovalectvím. V případě středních
Čech to ovšem není žádnou záhadou, kladnou bilanci jim zajišťuje budování satelitních sídel za hranicemi Prahy. Ztráta dvou promile
obyvatelstva za tři čtvrtiny minulého roku je mezi kraji výsledkem průměrným, který nijak nevybočuje.
Výrazně nižší emigraci pod jedno promile mají jižní Čechy, Plzeňsko a kupodivu také Ústecký kraj. Na opačném pólu je Praha stěhující se za hranice města a také kraj Karlovarský. Proč na čele ubývajících krajů nejsou nezaměstnaností postižené kraje Ústecký a Moravskoslezský, je otázkou, kterou lze odpovědět jen obtížně, odpověď je pravděpodobně dána kombinací relativně kvalitního bytového
fondu a sociálních programů, které nezaměstnané nenutí hledat práci za hranicemi regionu.

Česká republika
jednotlivě kraje:
Hl. město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

Absolutně
Zahájené byty
Dokončené byty
24 791
17 376
4 008
4 102
1 899
1 373
664
1 055
942
988
1 131
1 355
3 122
1 120
1 219
1 813

2 467
2 293
1 278
1 209
274
638
568
1 129
895
1 126
2 072
1 086
921
1 420

Počet obyvatel
10 182 471
1 152 158
1 124 128
624 176
548 684
303 051
818 552
426 703
548 007
506 390
517 331
1 121 283
636 897
592 607
1 262 504

Na 1000 obyvatel
Zahájené byty
Dokončené byty
2,43
1,71
3,48
3,65
3,04
2,50
2,19
1,29
2,21
1,80
2,23
2,62
2,78
1,76
2,06
1,44

2,14
2,04
2,05
2,20
0,90
0,78
1,33
2,06
1,77
2,18
1,85
1,71
1,55
1,12

Zlepšování ekonomiky Vysočiny se projevuje i v obnově výstavby bytů. V počtu dokončených i zahajovaných staveb je náš kraj na
špičce mezi kraji, které jsou tradičně považovány za atraktivní.
Oživení na trhu s nemovitostmi je obecně považováno za příznak důvěry občanů v ekonomiku. Zdá se, že občané Vysočiny kraji,
ve kterém žijí, věří.
Pavel Bárta, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: barta.p@kr-vysocina.cz

Rozpočet přímých neinvestičních výdajů ve školství
Krajský úřad kraje Vysočina
v lednu 2003 převedl platebními poukazy na účty obcí,
které jsou zřizovateli škol, předškolních a školských zařízení,
finanční prostředky s účelovým
určením na úhradu jejich přímých neinvestičních výdajů.
Jedná se o zálohu na 1. čtvrtletí
roku 2003. Objem prostředků
zasílaných jednotlivým obcím
odpovídá čtvrtině upraveného
rozpočtu roku 2002 příslušné
organizace, zvýšeného o 10 %.
Vlastní rozpis přímých neinves-

tičních výdajů pro rok 2003 provede krajský úřad až na základě
návrhu obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nejpozději do konce března 2003.
Rozpis rozpočtu bude proveden
v následující struktuře:
Závazné ukazatele rozpisu
přímých neinvestičních výdajů pro rok 2003:
(1) neinvestiční výdaje celkem
z toho: mzdové prostředky
celkem – z toho: prostředky na
platy a ostatní platby za provedenou práci.

(2) limit počtu zaměstnanců
Orientační ukazatele rozpisu
přímých neinvestičních výdajů pro rok 2003:
(1) odvody na sociální a zdravotní pojištění, příděly FKSP
(2) ostatní přímé neinvestiční výdaje (výdaje vyplývající
z pracovněprávních vztahů,
učební pomůcky, učebnice,
školní potřeby, popř. úhrada
činností prováděných službou)
Provozní prostředky a prostředky na úhradu investičních
výdajů přiděluje školám, před-

školním a školským zařízením
zřizovatel.
Protože již v současné době
probíhá schvalování rozpočtů obcí na rok 2003, lze
vzhledem k výše uvedenému
doporučit, aby obce odvodily
celoroční objem přímých výdajů z částky zaslané zálohy
na 1. čtvrtletí.
Alena Vlachová, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 567 551 323, e-mail:
vlachova.a@kr-vysocina.cz
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Veřejnoprávní smlouva
Zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení),
v platném znění (dále jen
„zákon o obcích“), dává obcím možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvu (dále jen
„smlouva“), podle níž bude
jedna z těchto obcí vykonávat
přenesenou působnost (nebo
její vymezenou část) pro jinou obec. O tom, že se jedná
o institut, který je obcemi
využíván a pomáhá jim při
výkonu přenesené působnosti,
svědčí i skutečnost, že v kraji
Vysočina bylo k dnešnímu
dni mezi obcemi uzavřeno již
více než 70 takových smluv.
Krajský úřad vydává souhlas s uzavřením smlouvy.
Přitom vyžaduje, aby smlouva
odpovídala všem podmínkám
přímo nebo nepřímo vyplývajícím ze zákona o obcích,
konkrétně tedy:
1. musí být uzavřena v písemné formě,
2. musí být označeni její
účastníci,
3. musí být vymezena doba
trvání smlouvy (smlouva by
měla být uzavřena na dobu
určitou, nejlépe na jeden
kalendářní rok – po uplynutí
této doby lze se souhlasem
krajského úřadu platnost
smlouvy prodloužit o další
rok dodatkem ke smlouvě),

4. musí být přesně určen rozsah
přenesené působnosti, která
je předmětem smlouvy (zde
platí zásada, že při sjednávání
předmětu smlouvy, tj. rozsahu
přenesené působnosti, kterou
bude jedna obec vykonávat namísto druhé obce, nesmí dojít k
„vytržení“ určité části funkčního celku přenesené působnosti
– např. nelze oddělit agendu
evidence obyvatel od výkonu
státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních
dokladů),
5. musí být stanoven způsob
úhrady nákladů spojených
s výkonem sjednaného rozsahu
přenesené působnosti,
6. musí řešit způsob předání
spisové agendy a podání, o
nichž bude přejímající strana
rozhodovat.
Na druhé straně je třeba
upozornit na fakt, že ačkoli při
uzavírání smlouvy mohou obce
přiměřeně použít ustanovení
občanského zákoníku, nelze
s ohledem na její veřejnoprávní charakter využívat typicky
soukromoprávních
institutů
(např. smluvní pokuta apod.).
Současně zákon o obcích vylučuje i využití některých dalších
institutů občanského zákoníku
vyjmenovaných v zákoně o obcích (ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úko-

nů, ustanovení o odstoupení od
smlouvy a ustanovení o změně
v osobě dlužníka nebo věřitele,
nejde-li o právní nástupnictví a
ustanovení o započtení).
Při udělování souhlasu postupuje krajský úřad podle zákona
č. 71/1967 Sb., o správním
řízení, v platném znění. Řízení
o udělení souhlasu je zahájeno
dnem, kdy je krajskému úřadu
doručena žádost účastníků
smlouvy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením. Nezbytnými
přílohami této žádosti jsou kromě vlastní smlouvy i usnesení
rad obcí, které jsou účastníky
smlouvy, o tom, že schvalují
uzavření předmětné smlouvy,
eventuálně usnesení zastupitelstev, pokud si tuto pravomoc vyhradila (v případě, že
v obci není rada obce zřízena,
usnesení zastupitelstva obce či
rozhodnutí – opatření – starosty
obce).
Pokud je předložená smlouva v souladu se zákonem,
vydá krajský úřad rozhodnutí,
kterým udělí souhlas s jejím
uzavřením. Dnem, kdy toto
rozhodnutí nabude právní moci,
je smlouva uzavřena a jedna
z obcí začne vykonávat sjednaný rozsah přenesené působnosti
namísto druhé obce. Je tedy vyloučeno, aby si obce ve smlouvě
sjednaly počátek doby platnosti

jinak než odkazem na den právní moci rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
Obcím, které jsou smluvními
stranami smlouvy, ukládá zákon o obcích povinnost zveřejnit
smlouvu na svých úředních deskách bezodkladně poté, co byla
uzavřena (tedy bezodkladně po
nabytí právní moci rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením). Zde
uveřejní po celou dobu platnosti
smlouvy i stručnou informaci o
jejím uzavření a o skutečnostech, které z uzavření takové
smlouvy vyplývají pro občany.
Krajskému úřadu ukládá zákon
o obcích povinnost zveřejnit
smlouvu ve Věstníku právních
předpisů kraje.
Obec, stejně jako orgány obce,
které budou na základě smlouvy zajišťovat výkon státní správy místo jiné obce, budou jednat (tedy i vydávat rozhodnutí)
svým jménem, nikoliv jménem
obce, místo které přenesenou
působnost vykonávají. Spisy
vzniklé z výkonu této agendy
budou ukládány u obce, jejíž
orgány tuto agendu vykonávají.
David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

Program obnovy venkova
Vysočina těsně druhá
Na základě rozhodnutí mezirezortní řídicí komise Programu
obnovy venkova (POV) ze dne
28. 1. 2003 kraj Vysočina obdržel na řádně podané žádosti
v rámci dotačních titulů (DT)
1 až 7 s konečnou platností
44,823 mil. Kč. Náš kraj tak
získal po kraji Středočeském,
který má největší počet obcí
ze všech krajů v rámci ČR,

největší podíl z celkových 520
mil. Kč určených na dotace
v rámci POV 2003 pro celou
ČR.
Návrh na rozdělení těchto
přidělených prostředků je
plně v kompetenci Krajského
výběrového výboru POV, kde
jsou zástupci z každého pověřeného obvodu III. stupně tak,
aby byla zajištěna maximální

objektivita rozdělení finančních prostředků.
Na žádosti podané v rámci DT
7 a označené jako žádosti v intencích iniciativy Leader+ bylo
rozhodnutím mezirezortní komise vyčleněno pro celou ČR
36 mil. Kč. Tyto akce k podpoře budou vybrány centrálně na úrovni ministerstva.
Kraj Vysočina má v evidenci 7

těchto akcí s požadavkem 7,23
mil. Kč. Na DT 8 (dotace úroků z úvěrů) bylo vyčleněno pro
celou ČR 48,486 mil. Kč, akce
k podpoře budou vybrány
také centrálně. V našem kraji lze předpokládat plnění ve
výši cca 5 mil. Kč. Pro řešení
mimořádných situací byla vyčleněna rezerva 10 mil. Kč pro
celou ČR, z těchto prostředků

číslo 3/2003
se případně mohou dotovat
krizové nebo mimořádné akce
s prokázanou naléhavostí nebo
významem.
Akce schválené k podpoře
v roce 2002, ale nerealizované v důsledku rozhodnutí
o převodu prostředků na
sanaci povodní, budou v roce
2003 podpořeny přednostně,
a to také z prostředků mimo
finanční rámec kraje. V kraji
Vysočina se jedná o akce s požadavkem na dotace ve výši
bezmála 12 mil. Kč. Peníze určené na tyto přecházející akce,
které v konečném důsledku vyčerpány nebudou, protože akce
byly k dnešnímu dny již realizovány bez podpory státu a nebo zrušeny, zůstanou v kraji
a o jejich přerozdělení rozhodně Krajský výběrový výbor
POV. Na akce obcí oceněných

v rámci soutěže Vesnice roku
2002 bylo dále vyčleněno 26,8
mil. Kč pro celou ČR.
Celkové finanční prostředky,
které v rámci POV 2003 mohou obdržet obce našeho kraje,
činí tedy v součtu bezmála 65
mil. Kč (bez obcí oceněných
v rámci soutěže Vesnice roku)
při předpokladu uspokojení
alespoň 50 % žádostí v rámci
DT 7 v intencích Leader+.
Termíny podávání žádostí
na rok 2004 budou vyhlášeny na zasedání mezirezortní
řídicí komise POV na konci
března, konečným termínem
bude pravděpodobně konec
června.
Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz

Poslední kolo
programu SAPARD
Třetí a zároveň poslední kolo
příjmu žádostí o poskytnutí
finanční podpory z programu
SAPARD proběhne ve dnech
od 9. dubna 2003 do 30. dubna
2003 (12 hodin). Po dobu tří
týdnů bude sedm regionálních
pracovišť Agentury SAPARD
v Praze, Českých Budějovicích,
Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Opavě
přijímat žádosti o poskytnutí
podpory z programu SAPARD
spolu s projekty a všemi potřebnými náležitostmi.
Po úspěšném prvním, druhém
a „povodňovém“ kole přijímání
žádostí o poskytnutí finanční
podpory z programu SAPARD,
určeného pro rozvoj zemědělství a venkova, vyhlašuje
Agentura SAPARD třetí a zároveň poslední kolo přijímání
žádostí (s výjimkou projektů
zaměřených na rozvoj profesního vzdělávání a agro-environmentálních pilotních projektů).
Ve třetím kole lze předkládat
žádosti v rámci následujících
čtyř opatření:
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1.1 investice do zemědělského
majetku
1.2 zlepšování zpracování a marketingu zemědělských produktů
a produktů rybolovu
1.3 zlepšování struktur pro kontrolu kvality, kvalitu potravin
a ochranu spotřebitele
1.4 meliorace a pozemkové
úpravy
Toto kolo bude zaměřeno převážně na menší projekty s dobou
ukončení do konce roku 2005.
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj nebudou
přijímány žádosti o podporu na
opatření 2.1 – Obnova a rozvoj
vesnic a venkovské infrastruktury a 2.2 – Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností,
zajišťující rozmanitost činností
a alternativní zdroje příjmu. Pro
žadatele je v rámci posledního
kola příjmů žádostí o podporu
z programu SAPARD připraveno
k proplacení celkem 655 mil. Kč.
Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz

Na co se nás
často ptáte

Jak postupovat při uplatnění
náhrady škody způsobené
zvláště chráněnými živočichy
Vzhledem k tomu, že se v poslední době šíří dotazy ohledně
náhrady škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými
živočichy, zveřejňujeme základní
informace Ministerstva financí
o této problématice.
Podle ustanovení § 11 odst. 4
zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými
živočichy, ve znění pozdějších
předpisů, se finanční prostředky
na náhrady škod podle tohoto
zákona poskytují příslušným
orgánům ze státního rozpočtu.
Těmito příslušnými orgány jsou
od 1. 1. 2003 krajské úřady příslušné podle místa, kde ke škodě
došlo.
Poškozený ohlásí škodu vzniklou chráněným živočichem do
48 hodin od jejího zjištění místně příslušnému orgánu ochrany přírody, a to podle místa,
kde ke škodě došlo. Podle ustanovení § 77 odst.3 zák.č.l14/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů,
je tímto orgánem obecní úřad
obce s rozšířenou působností, v případě území národního
parku, chráněné krajinné oblasti
nebo jejich ochranného pásma
je tímto orgánem správa národního parku nebo správa chráněné
krajinné oblasti. Místně příslušný
orgán ochrany přírody po ohlášení škody neprodleně provede
místní šetření, sepíše protokol
a vhodným způsobem zajistí
důkazy. Tyto podklady neprodleně předá příslušnému orgánu tj.
příslušnému krajskému úřadu.
Písemnou žádost o poskytnutí

náhrady škody, doloženou doklady a podklady potřebnými
pro posouzení nároku na náhradu škody, poškozený předloží
příslušnému krajskému úřadu
ve lhůtě stanovené pro konkrétní případ v § 8 odst. 3 zák. č.
115/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Postup pro uplatnění
nároku na náhradu škody způsobenou vybranými zvláště chráněnými živočichy je upraven v § 8
a násl. citovaného zákona: obsahové náležitosti, jakož i doklady
a podklady, které k ní poškozený
připojuje, jsou uvedeny v příloze
k tomuto zákonu.
Krajský úřad může poškozeného vyzvat k dalšímu doplnění předepsaných náležitostí
nebo k doložení předepsaných
dokladů. Ten je povinen je krajskému úřadu ve lhůtě do 30 dnů
ode dne obdržení výzvy doložit.
Z důvodů hodných zvláštního
zřetele může krajský úřad na
žádost poškozeného tuto lhůtu
prodloužit.
Krajský úřad k žádosti o poskytnutí náhrady škody připojí
protokol a další důkazní materiál
z místního šetření provedeného
příslušným orgánem ochrany přírody (viz výše) a bezodkladně po
obdržení úplné žádosti posoudí
skutečnosti nezbytné pro posouzení nároku na náhradu škody.
Pokud zjistí, že škodu způsobil
vybraný zvláště chráněný živočich, jsou splněny podmínky
stanovené zák. č. 115/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
a nejsou pochybnosti o vzniku
škody poškozenému a o výši
jím požadované náhrady škody,
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bezodkladně zašle úplnou žádost
(včetně všech příloh) se svým stanoviskem Ministerstvu financí.
Ze stanoviska krajského úřadu
musí být jednoznačně zřejmé,
kdo je poškozeným, který vybraný zvláště chráněný živočich
škodu způsobil, výše škody v Kč
a způsob úhrady. Na základě obdržené úplné žádosti a stanoviska
krajského úřadu Ministerstvo
financí poskytne kraji neinvestiční dotaci.
Upozorňujeme, že podle ustanovení § 10 odst. 3 zák. č. 115/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů,
je krajský úřad povinen oprávněnou náhradu škody zaplatit
poškozenému nejpozději do 4
měsíců ode dne, kdy obdržel
od poškozeného žádost o poskytnutí náhrady škody, a to
způsobem, který poškozený ve
své žádosti navrhl. Není-li škoda

nebo její výše prokázána, krajský
úřad náhradu škody nezaplatí.
Pokud krajský úřad oprávněnou náhradu škody nezaplatí ve
stanovené 4měsíční lhůtě, může
se poškozený domáhat přiznání
náhrady škody soudní cestou.
Z tohoto důvodu je nezbytné, aby
krajský úřad postupoval při posuzování žádostí o náhradu škody
způsobené vybranými zvláště
chráněnými živočichy skutečně
bez zbytečného odkladu tak,
aby náhrada této škody byla poškozenému zaplacena ve stanové
lhůtě, a to i se zohledněním doby
potřebné na provedení finančních
operací, nezbytných pro poskytnutí finančních prostředků ze
státního rozpočtu.
Dana Vacková, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 508, e-mail:
vackova.d@kr-vysocina.cz

Rozsah dopravní
obslužnosti stanoven
Zastupitelstvo kraje Vysočina
usnesením 018/01/2003/ZK na
zasedání dne 18. 2. 2003 stanovilo rozsah základní dopravní
obslužnosti autobusovou dopravou území kraje Vysočina pro
rok 2003 jako rozsah sjednaný
jednotlivými okresními úřady
na území kraje v roce 2002,
který se bude postupně rozšiřovat až do celkového objemu
202 mil. Kč prokazatelných
ztrát spojů. Tímto bude do
úhrad ztrát základní dopravní
obslužnosti mimo 197 mil. Kč
ze státního rozpočtu zapojeno
také 5 mil. Kč z rozpočtu kraje.
Dále uložilo odboru dopravy
a silničního hospodářství rozšířit loňský rozsah základní
dopravní obslužnosti o některé
vybrané spoje nyní provozované v systému ostatní dopravní
obslužnosti (kde ztráty hradí
obce) a o některé vybrané spoje
zajišťující přepravu obyvatel
za zaměstnáním do celkového
objemu 202 mil. Kč prokazatelných ztrát.
Pro převedení spojů ostatní dopravní obslužnosti do základní
dopravní obslužnosti byly navrženy a následně vybrány spoje:

– provozované v pracovních
dnech s příjezdem do cílové
zastávky spoje do 6.00 hod.
– provozované v pracovních
dnech s odjezdem z výchozí zastávky spoje mezi 15.30–18.30
hod.
Právě tyto časové segmenty
spojů byly vybrány vzhledem
ke svému velkému významu
pro obyvatele dojíždějící za
prací a do škol a také proto,
že rozsah ostatní dopravní obslužnosti je v uvedených časech
poměrně velký a výrazně zatěžující rozpočty obcí.
Aby celé rozšíření základní
dopravní obslužnosti proběhlo
bez průtahů, budou dopravci
a obce v kraji v nebližších
dnech požádáni krajským
úřadem o zpřístupnění svých
smluvních vztahů týkajících
se vybraných spojů. Následně
bude rozšířený rozsah základní
dopravní obslužnosti zahrnut
do smluv mezi krajem a jednotlivými dopravci.
Zdeněk Šálek, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 235, e-mail:
salek.z@kr-vysocina.cz

Výsledky krajského kola
Zlatého erbu
Do soutěže o nejlepší internetovou stránku měst, obcí
a regionů Zlatý erb se přihlásilo celkem 204 soutěžících
z celé ČR, z toho 37 z kraje
Vysočina.
Do kategorie Město se přihlásilo 9 soutěžících (Bystřice nad
Pernštejnem, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Nové Město na Moravě, Polná, Přibyslav, Telč, Třebíč, Ždírec nad Doubravou), do
kategorie Obec 21 soutěžících
(Budišov,
Dolní
Loučky,
Doubravník, Druhanov, Dukovany, Dušejov, Hodice, Hodov,
Koněšín, Košetice, Kralice
nad Oslavou, Krucemburk,
Křižánky, Litohoř, Nová Říše,
Nové Veselí, Okříšky, Sázava
u Žďáru, Sázavka, Velká Losenice, Vilémov) a do kategorie
Regiony 7 soutěžících (Svazek
obcí Podoubraví, Sdružení
obcí mikroregionu Telčsko,
kraj Vysočina, Mikroregion
Polensko, Horácko – ekologický mikroregion, Heroltice
u Jihlavy, Městské kulturní
středisko Třebíč).
Odborná porota složená ze
zástupců krajské samosprávy
a zaměstnanců krajského úřadu ohodnotila soutěžní stránky
podle čtyř kritérií a vybrala
tři nejlepší weby v každé kategorii.
V úterý 18. února byly na zasedání zastupitelstva kraje vyhlášeny výsledky a třem nejlepším

v každé kategorii byly předány
věcné ceny. Dále byla udělena
zvláštní cena krajské poroty.
Kategorie města
1. cena: Třebíč
2. cena: Havlíčkův Brod
3. cena: Nové Město na Moravě
Kategorie obce
1. cena: Kralice nad Oslavou
2. cena: Velká Losenice
3. cena: Okříšky
Kategorie regiony
1. cena: Svazek obcí Podoubraví
2. cena: Sdružení obcí mikroregionu Telčsko
3. cena: Horácko – ekologický
mikroregion
Zvláštní cena krajské poroty: Městské kulturní středisko
Třebíč
Vítěz každé kategorie automaticky postupuje mezi nominované v republikové soutěži.
Výsledky celorepublikového
kola budou vyhlášeny na konferenci ISSS, která se koná ve
dnech 24.–25. března v Hradci
Králové.
Až do středy 19. března 2003
může každý hlasovat pro svého
favorita na adrese http://zlatyerb.obce.cz. Tento hlas bude
započten při udělení Ceny
veřejnosti.
Táňa Mrázková, odbor
informatiky
telefon: 564 602 104, e-mail:
mrazkova.t@kr-vysocina.cz

Hejtman Franitišek Dohnal předává zvláštní cenu odborné poroty Janu Karasovi,
místostarostovi města Třebíče.
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Kraj podporuje dobrovolné hasiče
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 18.2.2003 Zásady poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a Moravské hasičské jednotě na požární ochranu na rok 2003 (dále jen „zásady“). Příspěvek je na základě
schválených zásad poskytován za účelem:
a) rozvoje akceschopnosti jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „příspěvek na akceschopnost“), zařazených do plošného
pokrytí kraje Vysočina jednotkami požární ochrany (dále je „JPO“) schváleného MV GŘ HZS ČR (s jeho aktualizací pro rok 2003).
b) prověření akceschopnosti členů jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí formou okrskových, okresních soutěží a krajské soutěže (dále jen „příspěvek na soutěže“).
Příspěvek na akceschopnost je poskytován obcím kraje Vysočina, na jednotky Sborů dobrovolných hasičů s územní působností a dále na
jednotky s místní působností vybavené cisternovými automobilovými stříkačkami (CAS).
Výše příspěvku dle jednotlivých kategorií JPO obcí je v následující tabulce:
1.
2.
3.

Kategorie JPO
Působnost
Čas výjezdu
JPO II
územní
do 5 min.
*)
JPO II , JPO III
územní
do 10 min.
JPO V(s CAS)
místní
do 10 min.
*)
JPO II vyjíždí v režimu JPO III

Počet JPO
Dílčí příspěvek v Kč
8
70 000,118
30 000,18
15 000,SUMA akceschopnost

Kategorie celkem v Kč
560 000,3 540 000,270 000,4 370 000,-

Dále je na základě těchto zásad poskytován příspěvek na organizační zabezpečení okrskových, okresních a krajské soutěže Sborů dobrovolných hasičů ČMS a Moravské hasičské jednoty, včetně soutěže dětí a dorostu. Celková výše příspěvku na organizační zabezpečení
soutěží činí 830 000,- Kč. Příspěvek bude poskytnut Krajskému sdružení hasičů ČMS a přerozdělen dle přílohy č. 2 schválených zásad.
Kompletní znění schválených zásad je uveřejněno na www.kr-vysocina.cz/obec.asp.
Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, telefon: 564 602 135, e-mail: maslak.p@kr-vysocina.cz

Informace
Přečetli jsme za vás...

Vstup kraje Vysočina
do Národní sítě zdravých měst

V částce 7 Sbírky zákonů, rozeslané dne 29. ledna 2003, vyšlo
pod č. 14 úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn.
V částce 12 Sbírky zákonů, rozeslané dne 11. února 2003,
vyšlo pod č. 37 nařízení vlády o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, kde v § 1 je vymezena měsíční odměna
uvolněným členům zastupitelstev obcí, v § 2 měsíční odměna
neuvolněným členům zastupitelstev obcí a v § 4 citovaného nařízení je upravena další odměna za podmínek zde uvedených.
Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina

SETKÁNÍ SE STAROSTY OBCÍ
Přijměte prosím pozvání na setkání rady kraje se starosty
obcí kraje Vysočina, které se uskuteční
26. 3. 2003 od 15.00 hod. v Jihlavě.
Na programu jednání budou aktuální otázky týkající se
práce obcí v kraji Vysočina.
Oficiální pozvánku s upřesněním programu a místa jednání obdržíte poštou v dostatečném předstihu.
Na setkání s vámi se těší členové rady kraje.

V minulém roce se na hejtmana
kraje Vysočina obrátil předseda
Národní sítě zdravých měst ČR
pan Ladislav Ambrozek s nabídkou členství.
Tato asociace sdružující obce,
města a regiony byla založena
v ČR v roce 1994. Jde však o
realizaci národní úrovně projektu
Světové zdravotní organizace
(WHO) pod patronací Organizace
spojených národů (OSN) Healthy
Cities Project, který vznikl v roce
1988 a je zaměřen na kvalitu života, zdraví a udržitelný rozvoj.
Odbor regionálního rozvoje
připravil projekt Zdravý kraj Vysočina, který byl předložen zastupitelstvu při jeho jednání dne 18.
2. 2003. Zastupitelé hlasovali pro
vstup kraje do této asociace, který
bude znamenat:

zlepšení kvality života a zdraví
obyvatel kraje
zavedení a monitorování udržitelného rozvoje kraje
posílení image kraje (doposud
zaměřené na zdravé životní prostředí bez patřičného rámce)
zesílení aktivit obcí a měst kraje a
posílení jejich finančního potenciálu (informační podpora pro obce
o finančních zdrojích, příkladech
již realizovaných projektů, aktivit
do kterých se mohou zapojit, konferencích a seminářích apod.)
posílení pocitu sounáležitosti
obyvatel s krajem
zavedení standardů Evropské
unie (EU) a OSN
Kraj nyní čeká vybudování patřičné informační struktury uvnitř
úřadu s propojením na jednotlivé
partnery z řad měst, obcí, podnikatelů, neziskových organizací a
případně dalších subjektů, kteří se
mohou na rozvoji kraje podílet.
Petr Holý, odbor regionálního
rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail:
holy.p@kr-vysocina.cz
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Odbor regionálního
rozvoje
Ministerstvo průmyslu vyhlašuje programy podpory pro malé a střední podnikatele
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, na základě usnesení vlády ČR č. 1234 ze dne 9. 12. 2002 vyhlašuje pro rok 2003 programy podpory Sektorového operačního programu Průmysl (SOP).
Projekty mohou být přihlašovány do programů:
Podpora inovací a vývoje nových výrobků a technologií (ozn. 121)
Rozvoj informačních a komunikačních technologií (ozn. 122)
Rozvoj infrastruktury pro firemní vzdělávání (ozn. 131)
Zavádění technologií zvyšujících konkurenceschopnost podniků na trhu, technologií využívajících obnovitelné surovinové
zdroje a technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí (ozn. 224), zaměřených na realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a na zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu,
určených na podporu projektů směřujících k rozvoji techniky a technologií, užívaných především malými a středními podnikateli
z prostředků státního rozpočtu a zahajovaných v roce 2003.
Přihlášení projektů do veřejné soutěže bude probíhat formou podání Žádosti o poskytnutí podpory.
Uzávěrka příjmu žádostí je 21. 3. 2002 do 13 hodin na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.
SOP Průmysl je jednou z forem veřejné podpory, která je regulována tak, aby nedošlo k narušení konkurenčního prostředí. Podíl
veřejných a nestátních prostředků je taxativně stanoven. Na poskytnutí podpory projektu ze státního rozpočtu není právní nárok!
Podpora je poskytována po skončení řešení a realizace projektu, příp. jednotlivých etap poté, co si veškeré náklady žadatel uhradil
sám z vlastních finančních prostředků nebo z jiných zdrojů.
Program je určen především pro malé a střední podnikatele působící ve zpracovatelském průmyslu.
Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz nebo agentury pro
rozvoj průmyslu CzechIndustry www.czechindustry.org.
Výkonnou agenturou s regionální působností pro SOP Průmysl je Regionální rozvojová agentura Vysočina, která v rámci
této činnosti poskytuje bezplatné poradenství při vyplňování žádosti a kompletaci projektu. Kontaktní osoba: Jana Vičanová, telefon: 567 330 418, e-mail: vicanova@rda-vysocina.cz.
Tomáš Čihák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail: cihak.t@kr-vysocina.cz

Programy podpory bydlení pro rok 2003
1. Program výstavby podporovaných bytů – podpora výstavby nájemních bytů, možno žádat na akce, které budou zahájeny do
konce roku 2003 – obec nebo dobrovolný svazek obcí podává žádost včetně povinných náležitostí krajskému úřadu nejpozději do 31.
března 2003.
2. Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury – podpora výstavby nájemních bytů a TI, možno žádat
na akce, které budou zahájeny do konce roku 2003 – obec podává žádost včetně povinných náležitostí krajskému úřadu nejpozději do
31. března 2003.
Řádně vyplněné a kompletní žádosti můžete zaslat na adresu: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje, Žižkova 57,
587 33 Jihlava nebo osobně doručit na adresu: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje, pracoviště Žižkova 16, 1. patro, dveře č. 2.07, Luděk Hrůza, telefon: 564 602 543.
3. Program poskytování finanční podpory na opravy bytového fondu – příspěvky na nezbytné opravy nejzávažnějších vad způsobujících havarijní stav panelového bytového domu – vlastník podává žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nejpozději do 15.
dubna 2003.
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor podpory bydlení, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1.
Všechny podmínky zmíněných programů a jejich příslušné doplňky a formuláře žádostí naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz v sekci Bytová politika. Tyto podklady jsou samozřejmě k vyzvednutí také přímo v místě
podávání žádostí.
Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@ kr-vysocina.cz
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Odbor školství, mládeže a sportu

Důležité novinky ve vyhláškách ministerstva zdravotnictví
jedná se o prováděcí vyhlášky k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění
vyhláška č. 106/2001 Sb. upravuje hygienické požadavky na umístění, prostorové podmínky, ubytování, osvětlení, vybavení,
úklid, zásobování vodou, stravování a režim dne na zotavovacích akcích pro děti, uvádí skupiny potravin, které nelze podávat ani
používat k přípravě pokrmů
vyhláška č. 107/2001 Sb. stanovuje hygienické požadavky na umístění, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování vodou,
vytápění, osvětlení, větrání a vybavení provozoven stravovacích služeb, podmínky výroby, přípravy, přepravy, rozvozu, značení
a skladování pokrmů a jejich uvádění do oběhu, případy, kdy musí být určeny kritické body, upravuje zásady osobní a provozní
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
nejvíce diskutovaným problémem jsou požadavky na členění stravovacích provozů v návaznosti na výrobu a přepravu pokrmů
s denní kapacitou do 100, do 500 a nad 500 pokrmů, instalace umyvadel s mísicími bateriemi bez ručního nebo pažního ovládání
(tzv. bezdotykové baterie) na pracovištích stravovacích provozů, kde dochází k významnému epidemiologickému znečištění rukou,
např. v kuchyních, přípravnách masa, vajec a hygienických zařízeních pro zaměstnance kuchyně
v souladu s § 105 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jsou provozovny stravovacích služeb (tedy
i školní jídelny), které byly zřízené před 1. 1. 2001 a které nesplňují hygienické požadavky na rozvoz, přepravu a skladování pokrmů
(výdejny pokrmů), povinny provést úpravy do 1. 1. 2002, ostatní stavby, jež jsou zřízeny přede dnem 1. 1. 2001 a nesplňují hygienické požadavky (prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení a zotavovací akce a stravovací služby ve školní jídelně)
musí být upraveny nejpozději do 1. července 2003
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může uložit úpravu staveb a provozoven před stanoveným datem, pokud je to podle
povahy provozu nezbytné v zájmu ochrany veřejného zdraví, ve výjimečných případech a na časově omezenou dobu může příslušný
orgán lhůty prodloužit (výjimky z hygienických požadavků se vztahují pouze na prostory a provozy škol, předškolních a školských
zařízení a zotavovacích akcí, jen pokud tím nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví)
Bližší informace možno získat na adrese: Krajská hygienické stanice, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava, telefon: 567 574 711, e-mail:
sovova@khsjih.cz.
Olga Johanidesová, odbor školství, mládeže a sportu, telefon: 564 602 285, e-mail: johanidesova.o@kr-vysocina.cz

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 1/2003 konaného dne 18. 2. 2003 v Jihlavě
Usnesení 001/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vypořádání námitek
JUDr. Drahoslava Oulehly proti zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002
dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-01.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 002/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.
odpovědnost:, termín:
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 003/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost:, termín:
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 004/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2003-04, př. 1upr1.
odpovědnost: vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 005/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
podle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-05.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu,
termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 006/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje výši paušální částky 200,- Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého

v souvislosti s výkonem funkce za podmínek dle materiálu ZK-01-2003-06upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 007/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemku par. č. st. 10 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 957 m2 v k. ú. Chlum
nad Jihlavou a obci Chlum obci Chlum dodatek č. 10 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Třebíč, dle přílohy 1 materiálu
ZK-01-2003-08.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 008/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemků par. č. 1/6 – zahrada o výměře 90 m2, par. č. 1633/8 – ostatní plocha, silnice
o výměře 56 m2 a par. č. 1633/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 25 m2, vše
v k. ú. a obci Mikulovice obci Mikulovice nabytí stavby zastávkového pruhu na
pozemku par. č. 1/3 a na části pozemku par. č. 1633/2 v k. ú. a obci Mikulovice
darem od obce Mikulovice do vlastnictví kraje Vysočina dodatek č. 11 Zřizovací
listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-09.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 009/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemků
par. č. 705/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 190 m2, par. č. 705/5
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, par. č. 705/6 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 49 m2, par. č. 705/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2 a par. č. 705/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
25 m2, vše v k. ú. a obci Šebkovice obci Šebkovice dodatek č. 12 Zřizovací listiny
Správy a údržby silnic Třebíč dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-10.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 010/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení 198/08/2002/ZK
a schvaluje prodej stavby odchovny mladého dobytka na pozemcích par. č.
2138/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m2, par. č. 2138/2 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 611 m2 a 2138/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 704 m2, vše v katastrálním území a obci Bystřice nad Pernštejnem Pavlu Koktavému, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 400, v podílu 57/100 a Jiřímu
Martinkovi, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Vítochov 35, v podílu 43/100 za
cenu 431 996,- Kč úhradu částky rovnající se dani z převodu nemovitostí kupujícími prodávajícímu dodatek č. 3 Zřizovací listiny Školního statku Bystřice nad
Pernštejnem dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-11.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 011/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení rozpočtu, kapitola Nemovitý majetek, položka Neinvestiční výdaje spojené s majetkem
kraje o 875 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Ostatní
činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva) na úhradu daně z převodu nemovitostí ve
věci koupě nemovitostí užívaných Diagnostickým ústavem sociální péče v Černovicích v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice povýšení rozpočtu, kapitola
Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, položka Výkupy pozemků a nemovitostí
o 4 375 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva) na úhradu první splátky koupě nemovitostí
užívaných Diagnostickým ústavem sociální péče v Černovicích v k. ú. Černovice
u Tábora a obci Černovice kupní smlouvu ve znění dle materiálu ZK-01-200312, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: únor 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 012/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení
kapitoly Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované
opravy v kulturních organizacích o 3 778 tis. Kč snížením nespecifikované
rezervy kraje (§6409 Ostatní činnosti j. n.) povýšení závazného ukazatele
odvod z investičního fondu vůči Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě o 300 tis.
Kč povýšení rozpočtu celkových příjmů kraje (pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací) a rozpočtu celkových výdajů kraje (pol. Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích) o částku 300 tis. Kč
rozdělení kapitoly Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích na běžné výdaje ve výši 5 500
tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 0,- Kč dle rozpisu přílohy 1 materiálu ZK01-2003-13 povýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 12 231 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) povýšení
závazného ukazatele odvod z investičního fondu vůči Ústavu sociální péče
pro dospělé Věž o 500 tis. Kč povýšení rozpočtu celkových příjmů kraje
(pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací) a rozpočtu celkových výdajů
kraje (pol. Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích) o částku 500 tis. Kč rozdělení kapitoly Nemovitý majetek, položka
Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích na
běžné výdaje ve výši 10 750 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 6 350 tis. Kč
dle rozpisu přílohy 2 materiálu ZK-01-2003-13 povýšení kapitoly Nemovitý
majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích o 2 100 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje (§
6409 Ostatní činnosti j. n.) rozdělení kapitoly Nemovitý majetek, položka
Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích
na běžné výdaje ve výši 600 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1 500 tis. Kč
dle rozpisu přílohy 3 materiálu ZK-01-2003-13.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: 25. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 013/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí pozemků pro
stavbu „II/360 obchvat obce Trnava“ v rozsahu a od vlastníků dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-14 za cenu 60,- Kč/m2, cenu porostů stanovenou podle vyhl. č.
540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, na základě vyčíslení ze znaleckých posudků a dorovnání rozdílu daně z převodu nemovitostí u vykupovaných
pozemků v k. ú. Pocoucov ve výši 9,- Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2003
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 014/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rezignaci
Mgr. Radka Vovsíka, bytem Kolárova 40, Jihlava, na funkci člena Kontrolního
výboru zastupitelstva kraje Vysočina a jmenuje členem Kontrolního výboru zastupitelstva kraje Vysočina Ing. Vladislava Nechvátala, bytem Hodická 1235/13,
Třešť.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 015/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy
o budoucí darovací smlouvě na pozemek par. č. 797 v k. ú. Částkovice a pozemky
par. č. 1210/1 a 1210/2 v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova a silničního tělesa na těchto pozemcích včetně příslušenství z vlastnictví obce Nová Cerekev do vlastnictví
kraje Vysočina ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor majetkový, termín: březen 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 016/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy
o budoucí darovací smlouvě na pozemek par. č. 611/5 v k. ú. a obci Hostětice
a pozemky par. č. 96/6 a par. č. 452/1 v k. ú. Částkovice u Hostětic a obci Hostětice a silničního tělesa na těchto pozemcích včetně příslušenství z vlastnictví obce
Hostětice do vlastnictví kraje Vysočina, ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, termín: březen 2003
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 017/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemky par. č. 2615 v k. ú. a obci Panenská
Rozsíčka a pozemky par. č. 2540/1 a par. č. 2540/3 v k. ú. a obci Sedlejov a silničního tělesa na těchto pozemcích včetně příslušenství z vlastnictví obcí Sedlejov
a Panenská Rozsíčka do vlastnictví kraje Vysočina dle § 3 odst. 3 zákona č. 13/
1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, termín: březen 2003
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 018/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje rozsah základní
dopravní obslužnosti území kraje Vysočina jako rozsah základní dopravní obslužnosti vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby, sjednaných jednotlivými
okresními úřady na území kraje Vysočina pro rok 2002, s jeho postupným rozšiřováním do celkového objemu 202 000 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní
dopravní obslužnosti v autobusové dopravě, ukládá odboru dopravy a silničního
hospodářství pokračovat ve zpracovávání rozborů dopravní obsluhy kraje Vysočina a rozšířit rozsah základní dopravní obslužnosti o vybrané spoje nyní provozované v systému ostatní dopravní obslužnosti a o vybrané spoje zajišťující přepravu obyvatel za zaměstnáním do celkového objemu 202 000 tis. Kč prokazatelných
ztrát spojů základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě za současného
zachování úrovně jednotlivých kritérií rozsahu základní dopravní obslužnosti ve
všech oblastech kraje a schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 5 000
tis. Kč z nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) do kapitoly
DOPRAVA (§ 2212 Silnice) na dokrytí úhrad prokazatelných ztrát spojů základní
dopravní obslužnosti v autobusové dopravě.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 019/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení dotace
městu Třebíč pro ZUŠ Třebíč ve výši 8 tis. Kč z kapitoly školství, § 3299, ostatní
záležitosti vzdělávání, na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek
vyhlašovaných MŠMT dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-20.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, termín: 24.
2. 2003
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 020/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dle materiálu ZK-01-2003-21, př.
1upr1.
odpovědnost: předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, termín:
18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 021/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení schváleného rozpočtu kapitoly Kultura Orj 40 na rok 2003 o částku 3 398 900,- Kč pro
organizace v odvětví kultury zřizované krajem Vysočina na výdaje související
s úpravou platových tarifů zaměstnanců příspěvkových organizací od 1. 1. 2003
snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnost j. n. o výše
uvedenou částku úpravu závazného ukazatele příspěvku na provoz u organizací
v odvětví kultury, dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-22.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, termín: únor
2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 022/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vstup kraje do
NSZM a ukládá radě kraje zahájení realizace projektu Zdravý kraj Vysočina ve
smyslu aktivit uvedených v projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 023/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje aktualizaci PRKu
dle materiálu ZK-01-2003-24.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, termín: dle jednotlivých fází aktualizace
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 024/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje plán činnosti výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu
ZK-01-2003-25.
odpovědnost: předseda výboru, termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 025/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje neschvaluje poskytnutí příspěvku obci Spělkov na vybavení Sboru dobrovolných hasičů na zakoupení 10 ks
pracovních oděvů a opasků.
odpovědnost: P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina,
termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
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Usnesení 026/01/2003/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 pozdějších předpisů, příspěvky obcím na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného
pokrytí kraje Vysočina, schváleného MV GŘ HZS ČR dle Přílohy č. 1 Zásad pro
poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Okresním sdružením hasičů ČMS
a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2003
v souladu s ustanovením § 36, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, poskytnutí příspěvku na prověření akceschopnosti
členů jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
jednotek SDH obcí formou okrskových a okresních soutěží a krajské soutěže dle
Přílohy č. 2 Zásad pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Okresním
sdružením hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární
ochranu na rok 2003.
odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, termín: 18.
2. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 027/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje závěrečnou zprávu
o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2002 dle přílohy 1 materiálu ZK-012003-28.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, T. Hermann, termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 028/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení položky
Převody vlastním fondům o 80 000 tis. Kč snížením položky Ostatní činnosti j.
n. (nespecifikovaná rezerva) v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na převod
prostředků do Fondu Vysočiny poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny
v roce 2003 dle přílohy 3 materiálu ZK-01-2003-29 rozdělení zbývajících prostředků za rok 2002 v rámci dílčího cíle 2.4 v poměru 45:55 mezi opatření 2.4.1
a 2.4.2.
odpovědnost: odbor ekonomický, T. Hermann, termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 029/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Regionální kultura II“ na podporu kulturních akcí v oblasti
neprofesionálního umění kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2003-30, př. 1upr1,
jmenuje řídicí výbor grantového programu „Regionální kultura II“ ve složení:
KSČM – Jan Slámečka, Iva Škrdlová, ČSSD – Vlasta Vrbová, Petr Pospíchal,
SNK – Drahomíra Schmidtová, Jiřina Suchardová, ODS - Jaroslav Makovec, 4K
– Tomáš Hermann, Václav Kodet Martinu Matějkovou (ODS) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Regionální kultura II“ Katinu Lisou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním jako garanty řídicího
výboru grantového programu „Regionální kultura II“ a pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 030/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Restaurování movitých památek“ na podporu a zachování movitých kulturních památek dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-31, jmenuje řídicí
výbor grantového programu „Restaurování movitých památek“ ve složení: KSČM
– Jan Slámečka, Jan Musil, ČSSD – Emil Dračka, SNK – Marek Buš, Vladimír
Cisár, ODS – Martina Matějková, Miloš Vystrčil, 4K – Jaroslav Hulák, Václav
Jehlička Vladimíra Dolejše (ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového
programu „Restaurování movitých památek“ Horymíra Kubíčka s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru
grantového programu „Restaurování movitých památek“ a pověřuje radu kraje,
aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Usnesení 031/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Rozvoj vesnice 2003“ na obnovu a rozvoj místních částí měst
a obcí Vysočiny dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-32, jmenuje řídicí výbor
grantového programu „Rozvoj vesnice 2003“ ve složení: KSČM – Milan Plodík,
Ladislav Hos, ČSSD – Ladislav Peťa, Petr Pospíchal, SNK – Zdeněk Jirsa, ODS
– Jan Nekula, Josef Bakaj, 4K – Jaromír Černý, Jaromír Homolka Marii Černou
(SNK) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Rozvoj vesnice 2003“
Dušana Vichra s právem hlasovacím a Luďka Hrůzu s právem poradním jako
garanty řídicího výboru grantového programu „Rozvoj vesnice 2003“ a pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 032/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Certifikace ISO“ - program na zvýšení konkurenceschopnosti
malých podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace ISO 9000
nebo ISO 14000, případně obou certifikací současně, dle přílohy 1 materiálu
ZK-01-2003-33, jmenuje řídicí výbor grantového programu „Certifikace ISO“
ve složení: KSČM – Drahoslav Oulehla, Jaromír Tomek, ČSSD – Petr Kocian,
Dušan Horvath, SNK – Pavel Gregor, Radek Vojta, ODS – Karel Špaček, 4K
– Jaromír Barák, Jaromír Černý Vladimíra Hinka (ODS) předsedou řídicího
výboru grantového programu „Certifikace ISO“ Martinu Kršňákovou s právem
hlasovacím a Tomáše Čiháka s právem poradním jako garanty řídicího výboru
grantového programu „Certifikace ISO“ a pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 033/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení granto-

vého programu „Obce na síti III“ na podporu projektů v oblasti rozvoje komunikační infrastruktury dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-34, jmenuje řídicí
výbor grantového programu „Obce na síti III“ ve složení: KSČM – Jaroslava
Bambasová, Vlastimila Kašíková, ČSSD – Petr Kocian, Dušan Horvath, SNK
– Jan Abbrent, Aleš Sitař, ODS – Jaroslav Makovec, Dušan Novotný, 4K – Stanislav Kropáček Františka Dohnala (4K) předsedou řídicího výboru grantového
programu „Obce na síti III“ Táňu Mrázkovou s právem hlasovacím a Petra
Pavlince s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu
„Obce na síti III“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 034/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Čistá voda 2003“ na podporu projektů v oblasti zásobování
vodou a odvádění a čištění odpadních vod dle přílohy 1 materiálu ZK-01-200335, jmenuje řídicí výbor grantového programu „Čistá voda 2003“ ve složení:
KSČM – Zdeněk Dobrý, Jiří Vlach, ČSSD – Jiří Svoboda, Václav Rychnovský,
SNK – František Klimeš, Vladimír Lysý, ODS – Václav Vacek, 4K – Josef Kodet,
Michal Zrůst Iva Rohovského (ODS) předsedou řídicího výboru grantového
programu „Čistá voda 2003“ Jaroslava Mikynu s právem hlasovacím a Petra
Bureše s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu
„Čistá voda 2003“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 18.
2. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 035/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Sport pro všechny 2003“ na podporu rozvoje volnočasových aktivit
v oblasti tělovýchovy a sportu, dle materiálu ZK-01-2003-36, př. 1upr1, jmenuje
řídicí výbor grantového programu „Sport pro všechny 2003“ ve složení: KSČM
– Zdeněk Dobrý, Milan Havlíček, ČSSD – Petr Piňos, Zdeněk Chlád, SNK – Jiří
Šmrha, Zdena Marková, ODS – Stanislav Mastný, Milan Šmíd, 4K – Martin
Bohdálek Petra Kesla (4K) předsedou řídicího výboru grantového programu
„Sport pro všechny 2003“
Jaroslava Petřivého s právem hlasovacím a Jana Burdu s právem poradním
jako garanty řídicího výboru grantového programu „Sport pro všechny 2003“ a
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 036/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Volný čas 2003“ na podporu volnočasových aktivit v oblasti
primární prevence sociálně patologických jevů, dle materiálu ZK-01-2003-37,
př. 1upr1, jmenuje řídicí výbor grantového programu „Volný čas 2003“ ve
složení: KSČM – Roman Ondrušek, Jiří Němec, ČSSD – František Jonáš, Petr
Krčál, SNK – Miloš Fikar, Drahomíra Lukšová, ODS – Hana Műllerová, Milan
Šmíd, 4K – Marie Ostatnická Romana Křivánka (4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „Volný čas 2003“ Jana Burdu s právem hlasovacím
a Jaroslava Petřivého s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového
programu „Volný čas 2003“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 037/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Protidrogová prevence“ na podporu specifické prevence v programech protidrogové politiky kraje Vysočina, dle přílohy 1 materiálu ZK-012003-38, jmenuje řídicí výbor grantového programu „Protidrogová prevence“
ve složení: KSČM – Václav Štěpán, Ladislav Nováček, ČSSD – Antonín Daněk,
Pavla Kučerová, SNK – Petr Jašek, Dana Forýtková, ODS – Stanislav Mastný,
Radek Vovsík, 4K – Petr Švíka Pavla Masláka (4K) předsedou řídicího výboru
grantového programu „Protidrogová prevence“ Zuzanu Pechovou s právem
hlasovacím a Martina Kalivodu s právem poradním jako garanty řídicího výboru
grantového programu „Protidrogová prevence“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 18. 2. 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Usnesení 038/01/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje (a) odměny pro
neuvolněné členy zastupitelstva kraje v maximální výši dle přílohy č. 2 nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, bez
souhrnu odměn za jednotlivé funkce; (b) poskytnutí měsíčních odměn dle části (a)
tohoto usnesení poprvé za měsíc leden 2003.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 18. února 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Petra Pospíchalová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 130, e-mail: pospichalova.p@kr-vysocina.cz

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

