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Inventarizace majetku a závazků
– jedna z hlavních podmínek zabezpečujících
průkaznost účetnictví
Povinnost provádět inventarizace majetku vyplývá ze
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Inventarizací zjišťují
účetní jednotky skutečný stav
veškerého majetku a závazků,
a ověřují tak, zda zjištěný stav
odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Řádná inventarizace se provádí ke dni,
ke kterému se sestavuje řádná
účetní závěrka – tj. k 31. 12.
Jedním z předpokladů řádně
provedené inventarizace je
zpracování vnitřního předpisu
o inventarizaci a proškolení
zaměstnanců, kteří budou
účastni inventur a následně
svým podpisem potvrdí svou
odpovědnost za řádné provedení. Mezi hlavní body vnitřního předpisu patří zejména:
vymezení inventarizace
(vyjmenování toho, co se bude
inventarizovat – pozemky,
hmotný, nehmotný majetek
atd.)
stanovení osoby odpovědné
za provedení inventarizace
(zákon o účetnictví neklade
žádné požadavky na počet,
kvalifikaci, nevylučuje ani
hmotné odpovědné osoby)
postup při inventarizaci
1) zjištění skutečného stavu
a) stanovení způsobu provedení inventury (fyzická, dokladová) pro jednotlivé druhy
majetku a závazků; u dokladové stanovit, jakými dokumenty se zjišťuje skutečný stav,
např. bankovní výpisy, účetní
sestava, pravomocná rozhodnutí pro pohledávky apod.

b) stanovení termínového plánu
pro provedení inventury konkrétního majetku
c) rozhodnutí/jmenování o složení inventarizačních komisí
d) stanovení formy inventurních
soupisů (soupis je průkazný
účetní záznam, minimální obsah
je uveden v § 30, odst. 2 zákona
o účetnictví)
2) zjištění účetního stavu a ocenění majetku a závazků (ověření
správného ocenění inventarizovaného majetku a závazků
dle zákona o účetnictví a další
metodiky účtování)
3) inventarizační zápis (struktura)
a) druh inventarizovaného majetku a závazku (vyjmenovat)
b) způsob zjišťování skutečného
stavu – fyzicky, dokladově
c) inventarizace provedena ke dni
d) den zahájení a ukončení inventarizace
e) složení inventarizační komise
f) prohlášení zaměstnance/-ců
odpovědných za majetek nebo
závazky (např.: Prohlašuji, že
jsem k datu zahájení inventarizace předal veškeré doklady
k zúčtování. Inventarizace byla
provedena za mé účasti.)
g) účetní stav, skutečný stav,
zjištěné inventarizační rozdíly
h) vyjádření odpovědných
pracovníků k příčinám vzniku
inventarizačních rozdílů
i) návrh inventarizační komise
na vypořádání rozdílů (k hmotné odpovědnosti; k zajištění
ochrany a využití majetku; ke
stavu, uložení a upotřebitelnosti
majetku; návrhy na zajištění

Příprava právních předpisů obcí
Při přípravě svých právních předpisů mohou obce využít vzory obecně závazných vyhlášek a nařízení, které jsou umístěny
na internetových stránkách kraje Vysočina.

www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce

realizace závazků pohledávek
apod.)
j) podpisy pracovníka odpovědného za provedení inventarizace,
členů inventarizační komise
rozhodnutí vedoucího organizace o vypořádání rozdílů
postup pro zúčtování inventarizačních rozdílů
zabezpečení uložení (archivace) provedených inventarizací
Nejčastější chyby při inventarizaci
1. Inventarizace se provádí pouze
u některého majetku, zapomíná
se např. na podrozvahové účty.
2. Neprovádějí se dokladové
inventury.
3. Není zajištěna dostatečná
příprava a organizace průběhu
inventur.
4. Nejsou dodržovány termíny
fyzických inventur hmotného
majetku stanovené zákonem
(nejdříve lze začít 1. 9. a nejpozději skončit 31. 1.; je povinností
vždy prokázat stav k 31. 12., tzn.
je-li např. provedena fyzická inventura k 31. 10., musí být inventarizační zápis doplněn a účetně
/dokladově/ doložen o přírůstky
a úbytky do konce roku).
5. Neprovádí se hodnocení inventarizačních rozdílů (často se
jedná pouze o chyby v účtování,
které nejsou inventarizačním
rozdílem).
6. Inventarizační rozdíly nejsou
zúčtovány do období, ve kterém se
ověřuje stav majetku a závazků.
7. Provádí se kompenzace manka
a přebytků.
8. Nejsou doloženy inventurní
soupisy anebo nemají náležitosti
podle zákona o účetnictví.
K zajištění organizace a průběhu
doporučujeme publikaci: Svobodová, Jaroslava: Inventarizace:
praktický průvodce, ANAG, Olomouc 2004.
Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 239, e-mail:
sulakova.e@kr-vysocina.cz

OBSAH
(výber)

Výsledky 1. kola výzvy k předkládání projektů do SROP
str. 2
Vysočina v číslech

str. 4

Veřejnoprávní smlouvy – upozornění
str. 5
Přečetli jsme za vás…

str. 6

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
str. 6
Program obnovy venkova
Vysočiny pro rok 2005
str. 7
Nové grantové programy
z Fondu Vysočiny
str. 7
Způsob fungování kraje
do ustanovujícího zasedání
krajského zastupitelstva str. 8
Souhrn usnesení ze zasedání
zastupitelstva kraje č. 6/2004
konaného dne 26. 10. 2004
str. 9

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Ivana Šmídová
telefon: 564 602 253
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@redigo.cz)
tisk a distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s.
U póny 3061, 690 02 Břeclav
NEPRODEJNÉ

číslo 11/2004

ZPRAVODAJ

strana 2

Vysocina a Evropská unie

Grantová schémata
Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti
NUTS II Jihovýchod předalo
Řídicímu orgánu Společného
regionálního operačního programu (SROP) ke schválení
grantová schémata (dále GS).
Teprve po podpisu smluv mezi
krajem a Řídicím orgánem
SROP je možné vyhlásit výzvy
pro jednotlivé akce (projekty).
Předpokládaný termín vyhlášení výzev je leden 2005. Kraj
jako nositel GS se zavázal, že
bude informovat o možnostech
čerpání prostředků z GS v následujících médiích:

regionální tisk (MFD, Deník
Vysočina) a regionální rádia
(Rádio Region, Vysočina)
měsíčník Kraj Vysočina
Zpravodaj Krajského úřadu
kraje Vysočina
Informace o pomoci budou
uváděné v prezentacích a seminářích.
Gestory grantových schémat,
na které se mohou žadatelé
obracet po podpisu smluv mezi
krajem a Řídicím orgánem
SROP, jsou:
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení cestovního ruchu
Podpora regionálních a míst-

ních služeb cestovního ruchu
v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP
Iva Mahelová
telefon: 564 602 533
Podpora regionální a místní
infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci
podopatření 4.2.2 SROP
Ing. Renata Běhanová
telefon: 564 602 537
Oddělení regionálního rozvoje
Podpora podnikání v regionech – opatření 1.1
– grantové schéma na podporu
malých a středních podnikatelů

– grantové schéma na podporu
drobných podnikatelů
Martina Kršňáková
telefon: 564 602 546
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení koncepce vzdělávání
Podpora sociální integrace
v kraji Vysočina 2004–2006
v rámci opatření 3.2 SROP
RNDr. Kamil Ubr
telefon: 564 602 846
Radek Handa, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 545, e-mail:
handa.r@kr-vysocina.cz

Výsledky 1. kola výzvy k předkládání projektů do SROP
Dne 6. 10. 2004 od 10.30 hod
se v místnosti B 3.16 Krajského
úřadu kraje Vysočina uskutečnilo 13. zasedání Regionální rady
Regionu soudržnosti NUTS II
Jihovýchod. Zúčastnilo se jej
19 z 20 členů, kteří mimo jiné
rozhodli o schválení navržených
individuálních projektů a grantových schémat. Byly schváleny
projekty, které překročily
hranici 65 % bodů doporučenou Řídicím orgánem SROP
(Společný regionální operační
program), jímž je Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR. Schválené
projekty byly doporučeny k uzavření smlouvy o financování ze
SROP.
V Regionu soudržnosti NUTS II
Jihovýchod bylo v 1. kole podáno celkem 68 projektů.

Projekty, které byly vyřazeny,
nesplňovaly některá z kritérií
přijatelnosti (nevhodný žadatel,
obsah projektu spadal zároveň do
dvou opatření) nebo v 1 případě
byl projekt vyřazen na vlastní
žádost.
Dále bylo předloženo v opatřeních 1.1, 3.2, 4.1.2 a 4.2.2 celkem
5 grantových schémat v kraji Vysočina a 6 grantových schémat
v Jihomoravském kraji. Všechna
grantová schémata byla Regionální radou schválena.
Seznam grantových schémat:
1.1 GS na podporu malých
a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje
Vysočina
GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých
regionech kraje Vysočina

Program podpory MSP v hospodářsky slabých a strukturálně
postižených oblastech Jihomoravského kraje
Podpora rozvoje drobných
podniků v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech Jihomoravského kraje
3.2 GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina
Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji
4.1.2 GS Podpora regionálních
a místních služeb cestovního
ruchu (kraj Vysočina)
Program na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro malé a střední
podnikatele (JM kraj)
Program na podporu regionálních a místních služeb cestov-

Počet předložených, vyřazených a schválených projektů:
opatření
2.1.1
2.1.2
2.2
3.1
4.2.2

podané
0
1
6
8
12

kraj Vysočina
vyřazené
schválené
0
0
0
0
0
4
3
3
1
2

Jihomoravský kraj
podané
vyřazené
schválené
5
0
3
0
0
0
6
0
2
16
0
10
14
2
4

ního ruchu pro veřejnou sféru
(JM kraj)
4.2.2 GS Podpora regionální
a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
Program na podporu regionální
a místní infrastruktury cestovního ruchu v Jihomoravském kraji
Nejčastější chyby žadatelů
a z nich vyplývající doporučení pro žadatele v dalších
výzvách:
Nebyly dodány všechny povinné
přílohy, žadatele bylo třeba na základě metodického pokynu č. 13
kontaktovat a přílohy doplnit
– žádost byla dodána pouze ve
2 pare
– formulář ISPROFIN byl dodán
pouze ve 2 pare, chyběla část
ISPROFINU nebo byl nesprávně
vyplněn
– nebyla doložena žádost o příspěvek ze SR a kraje
– chyběla projektová dokumentace, územní rozhodnutí
– doklad o partnerství neměl
předepsané náležitosti.
Dodržovat formální úpravu
a náležitosti žádosti i příloh. Tyto
důsledně zkontrolovat před finálním odevzdáním projektu.
Věnovat zvýšenou pozornost
elektronické verzi žádosti, žádost

číslo 11/2004
nebyla na CD uložena ve finální
verzi.
Nekvalitně zpracované ekonomické analýzy. Chybějící či nedostatečně zpracované výchozí analýzy,
potřeby projektu nebyly dostatečně
podložené průzkumy atd.
Ve studii proveditelnosti a Analýze nákladů a přínosů dodržovat
doporučenou strukturu.
Zajistit soulad údajů v žádosti,
Studii proveditelnosti a v Analýze nákladů a přínosů.
Nepřesně a nedostatečně zpracované odkazy na vazby na koncepce kraje/mikroregionu atd.
Uvádět přesnou anotaci u přílohy Soulad s rozvojovou strategií.
Postupovat podle předepsaných
instrukcí – důkladně se seznámit
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s podmínkami a možnostmi programu (především se seznámit
s Programovým dodatkem, Příručkou pro žadatele a Příručkou
pro příjemce). Také se seznámit
s hodnoticími tabulkami.
Žadatelé nekonzultovali, přicházeli těsně před uzávěrkou
a představovali si, že jim budeme
kontrolovat úplnost příloh.
Před konečným odevzdáním
projektu společně se zpracovatelem
absolvovat finální konzultaci na
sekretariátu Regionální rady v takovém termínu, aby bylo možné
případné nedostatky odstranit. Konzultovat, komunikovat, radit se se
Sekretariátem Regionální rady jak
o projektovém záměru, tak o náležitostech žádosti a jejích příloh.

Věnovat dostatečnou pozornost
rozpočtu. Rozpočet musí být
dostatečně podrobný pro zjištění adekvátnosti, nezbytnosti
a uznatelnosti všech výdajů.
(Příloha č. 1 Příručky pro žadatele specifikuje pojem Podrobný
rozpočet projektu). Rozpočet
projektu obsahoval v řadě případů i evidentně neuznatelné náklady zahrnuté do uznatelných.
Včas si zajistit všechny potřebné dokumenty (např. územní rozhodnutí, stanovisko EIA, popř.
vyjádření k NATURA 2000,
výpis z rejstříku trestů) .
Při zpracování žádosti a jejích
příloh externím poradcem/
agenturou průběžně a důsledně
kontrolovat jeho práci (formální

i obsahovou stránku – např.
struktura financování byla v žádosti jiná, než žadatel zamýšlel).
Do popisu projektu v ELZE
píší žadatelé nepřesvědčivé, příliš obecné věty. Pokud smlouva
bude generována na základě tohoto popisu, bude velmi neurčitá
(tudíž je zde riziko neplatnosti,
potom se bude muset vyjasnit
před podpisem smlouvy). Navíc
to vrhá nedobré světlo na žadatele, a to v tom smyslu, že sám
nemá o projektu zcela jasnou
představu.
Radek Handa, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 545, e-mail:
handa.r@kr-vysocina.cz

Prezentaci kraje Vysočina v Bulharsku zaštítil
velvyslanec České republiky v Bulharsku
Ve dnech 2.–6.října 2004 navštívila Bulharsko delegace kraje
Vysočina pod vedením krajského
hejtmana Františka Dohnala. Pod
záštitou a za účasti velvyslance
ČR v Bulharsku Petra Dokládala byly uspořádány prezentace
v krajích Blagoevgrad a Smoljan.
Za českou stranu se prezentací
dále zúčastnili zástupci odboru
regionálního rozvoje kraje Vysočina RNDr. Martin Černý,
referenti téhož odboru p. Svatoňová a p. Wiesnerová, ředitel
krajské hospodářské komory
p. Prchal, jeho zástupce a ředitel
společnosti Podzimek&synové
p. Podzimek a VOEÚ v Sofii
p. Laštůvka.
Na úvod návštěvy byla delegaci
představena úspěšná česká investice společnosti Energo Pro
v kraji Blagoevgrad – kaskáda
vodních elektráren na řece Bistrici nedaleko města Sandanski.
Během návštěvy se česká delegace setkala s hejtmanem kraje
Blagoevgrad Antonem Bračkovem, s poslankyněmi za tento
kraj p. Sněžannou Grozdilovou
a p. Mainou Dikovou, s hejtmanem kraje Smoljan Dimitarem
Palagačevem, s předsedy krajských obchodních a průmyslových komor p. Romeem Shatevem a p. Ivanem Raykovem.
Prezentací a jednání u kulatých

stolů se zúčastnili zástupci krajských úřadů, starostové měst
a obcí, představitelé sdružení
obcí, obchodních komor, obchodních informačních center
a podnikatelské sféry.
V průběhu prezentace kraje Vysočina byly kromě základních
informací o regionu představeny
ekonomické výsledky a perspektivy jeho dalšího rozvoje a rovněž
kulturní a turistické zajímavosti.
Ředitel krajské hospodářské
komory prezentoval obchodní
a investiční podmínky v kraji
a představil některé významné
firmy působící v této oblasti.
Další část prezentace byla zaměřena na zkušenosti krajské správy
s čerpáním předstrukturálních
fondů EU a na změny podmínek
čerpání strukturálních fondů po
vstupu ČR do EU. Krajům byla
nabídnuta možnost předání těchto zkušeností formou účasti na
projektu APAC v rámci evropského programu meziregionální
spolupráce INTEREG IIIC.
Bulharští partneři byli rovněž
seznámeni s organizací krajské
regionální politiky, s cíli programu rozvoje kraje a se způsoby
jeho finančního zajištění.
S prezentací bylo spojeno i pracovní jednání „u kulatých stolů“,
tematicky rozdělené do tří skupin: jednání politické reprezen-

tace, jednání představitelů řízení
a administrace projektů a čerpání fondů EU a jednání skupiny
složené ze zástupců obchodních
komor a představitelů podnikatelských subjektů. Během těchto
jednání byly projednány konkrétní otázky možné spolupráce
krajů v programu meziregionální
spolupráce a podmínky přípravy
podnikatelské mise kraje Vysočina během příštího roku.
Velvyslanec ČR Petr Dokládal
a hejtman kraje Vysočina navštívili v Blagoevgradu Universitu
Neofit Rilski u příležitosti slavnostního zahájení školního roku.
jehož byli oba čestnými hosty.
Vyvrcholením návštěvy bylo
přijetí české delegace ministrem
pro místní rozvoj BR Valentinem Cerovským. Hejtman kraje
Vysočina František Dohnal seznámil ministra Cerovského se
zkušenostmi kraje Vysočina při
realizaci projektů z předvstupních fondů, jakož i se změnami
v souvislosti s přechodem na
čerpání zdrojů ze strukturálních
a kohezních fondů EU. Informoval pana ministra o záměru kraje
Vysočina zahájit v této oblasti
konkrétní spolupráci s krajem
Blagoevgrad a Smoljan. Ministr
Cerovski navrhl zorganizovat
na toto téma společný seminář.
„Pro nás jsou zkušenosti České

republiky obzvláště zajímavé
a pro oblastní a místní správu
bude velmi užitečné se s nimi
seznámit,“ zdůraznil ministr Cerovski. Ministr dále informoval
hosty o investičních možnostech
v oblasti vodní a kanalizační infrastruktury.
Mise podobného druhu byla
v Bulharsku organizována vůbec
poprvé. Česká strana v Bulharsku poprvé nabízí konkrétní
projekt na úrovni meziregionální
spolupráce EU (INTERREG
IIIC) s cílem předání zkušeností s organizací regionální
politky a výměny zkušeností
čerpání fondů EU. Velvyslanec
ČR v Bulharsku Petr Dokládal
vysoce ocenil vysokou úroveň
mise a vyzval představitele kraje
Vysočina k navázání na úspěšná
jednání uspořádáním obchodní
mise v průběhu příštího roku,
kterou ZÚ ČR v Bulharsku opět
plně podpoří.
Prezentace kraje Vysočina
v Bulharsku byla předmětem
zájmu místních médií, mediální
ohlasy byly zaznamenány ve
zpravodajství celostátní tiskové
agentury BTA.
Olga Wiesnerová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 534, e-mail:
wiesnerova.o@kr-vysocina.cz
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Vysočina v číslech

V kraji Vysočina je plynofikováno 463 obcí
Kraj Vysočina má celkem 729 obcí. Téměř do dvou třetin obcí je zaveden zemní plyn (63,5 %). Nejvíce obcí je plynofikováno
v okrese Třebíč (86,1 %), následuje okres Jihlava (67,8 %), okres Havlíčkův Brod (67,5 %) a okres Žďár nad Sázavou (66.7 %).
Zdaleka nejméně obcí, do kterých byl zaveden zemní plyn, je v okrese Pelhřimov (17,5 %).
Plynofikace obcí kraje Vysočina k 31. 12. 2003

Pramen: Aktualizace Profilu Programu rozvoje kraje Vysočina
Distribucí plynu se v kraji Vysočina zabývá celkem pět firem. Nejvíce obcí zásobuje Jihomoravská plynárenská, a. s, která kryje
spotřebu zemního plynu v kraji Vysočina ze tří čtvrtin. Jihomoravští plynaři působí v okrese Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou
a třech obcích okresu Pelhřimov. Dalším významným distributorem je Východočeská plynárenská, a. s., která zásobuje obce
v okrese Havlíčkův Brod. Na Havlíčkobrodsko působí ještě akciová společnost Českomoravská plynárenská, jež zásobuje plynem
obce Ledečska. Jihočeská plynárenská, a. s. distribuuje plyn do obcí okresu Pelhřimov. Jedinou plynárenskou společností, která má
sídlo na území kraje, je 1. Žďárská plynařská a vodařská, a. s. z Hamer nad Sázavou. Ta zplynofikovala k 31. 12. 2003 pouhé čtyři
obce, nicméně hodlá do konce roku 2004 zavést plyn do dalších 19 obcí.
Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Poskytování účelových dotací obcím na výstavbu
jednotného systému varování a vyrozumění
V srpnovém čísle Zpravodaje
jsme informovali o přípravě
diskusního fóra, které se uskuteční v sídle kraje Vysočina na
téma Zdroje financování pro
výstavbu a obnovu systémů
vyrozumění a varování. Na
fóru byl odborníky z Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru (GŘ HZS)
a realizačními firmami prezentován kompletní přehled všech
dotačních titulů, legislativní
rámec vymezující odpovědnost
za provoz jednotného systému
varování a vyrozumění, odpovědnost starostů a povinnosti
starostů obcí k zabezpečení
varování a informování obyvatelstva, dotace poskytované
ze zdrojů Ministerstva vnitra
a doporučení pro starosty při
podání žádosti o dotaci na
jednotný systém vyrozumění
a varování (JSVV) na obci.
V závěru článku jsem přislíbil
informaci k dotačnímu titulu
GŘ HZS.
Co rozumíme pod pojmem
JSVV?
Je to systém zabezpečující předávání varovných informací.
Varovné informace mohou být
šířeny:
– rozhlasem a televizí (veřejnoprávní, soukromé licence)

– místními informačními systémy (obecní a objektové rozhlasy, infokanály kabelových
televizí)
– mobilními rozhlašovacími
prostředky, lokální charakter
předpokládaných mimořádných
událostí vyžaduje urychlené varování (např. rozhlasové vozy,
megafony…)
Jaké jsou podmínky pro poskytování účelové dotace obci
v rámci rozvoje JSVV?
Poskytování účelových dotací
v rámci rozvoje JSVV zabezpečuje MV GŘ HZS ČR z rozpočtové kapitoly Ministerstva
vnitra v souladu s vyhláškou
Ministerstva financí č. 4O/2001
Sb., o účasti státního rozpočtu
na financování programů reprodukce majetku. Rozvoj JSVV
předpokládá participaci obcí
na jednom ze základních úkolů
ochrany obyvatelstva pro zajištění ochrany jeho životů, zdraví
a majetkových hodnot. V souladu s těmito zásadami se zřizuje
v rámci MV GŘ HZS ČR odborná komise pro posuzování
žádostí o přidělení dotace.
Účelovou dotaci (dále jen dotace) lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti obce. Na
poskytnutí dotace není právní
nárok. Poskytnutím dotace se

Veřejnoprávní smlouvy
– upozornění
Dne 1. 1. 2005 dojde na základě zákona č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů, k přechodu obcí, které jsou vymezeny v § 1
tohoto zákona, z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje.
V souvislosti s touto skutečností upozorňuje Krajský úřad kraje
Vysočina na nutnost ukončit nejpozději ke dni 31. 12. 2004 dohodou, případně výpovědí veřejnoprávní smlouvy, jejichž smluvní
stranou je některá z obcí, které přecházejí z kraje Vysočina do
Jihomoravského kraje a jejichž sjednaná doba trvání přesahuje
konec roku 2004.
David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

nezakládá ani nárok na poskytnutí další dotace z rozpočtu MV
GŘ HZS ČR v případě, že dotovaná akce nebo projekt bude
pokračovat v dalších letech.
Dotace je přísně účelová a její
čerpání je vázáno jen na financování akce. Výběr dodavatele
musí být proveden v souladu se
zákonem č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádost
o dotaci se podává prostřednictvím příslušného Územního
odboru HZS kraje (Pelhřimov,
Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou) do
30. dubna roku předcházejícího
tomu, v němž má být dotace
poskytnuta.
Veškeré koncové prvky varování a vyrozumění, které
budou financovány z účelové
dotace, musí splňovat podmínky stanovené MV GŘ HZS ČR
(viz. č. j. PO1084/KIS-2001
Požadavky na koncové prvky,
napojované do jednotného
systému varování a vyrozumění). Investiční akce musí být
posouzena příslušným HZS
kraje z hlediska účelnosti pro
dané území a v souladu se zásadami havarijního plánování
(vyhláška Ministerstva vnitra
č. 328/2001 Sb., o některých
podrobnostech zabezpečení
integrovaného záchranného
systému).
Jaké jsou podmínky pro poskytnutí dotací?
Dotaci lze poskytnout po úplném zpracování následující písemné dokumentace (formuláře
jsou k dispozici u HZS):
a) žádost o přidělení dotace na
rok
b) formulář Specifikace nestavební movité akce včetně jednotlivých druhů majetku a souvisejících výdajů programového
financování na rok.
c) tabulky RA 80 a RA 81
(ISPROFIN). Posouzení uvažované akce z hlediska stavených
priorit
d) specifikace nestavební movité akce

Jaká jsou kritéria pro vyhodnocení žádosti?
a) počet obyvatel
b) umístění na území ohroženém
přirozenou a zvláštní povodní
c) umístění v zóně havarijního
plánování
d) varování je v současné době
zabezpečeno
e) zařazení obce do havarijního
plánu kraje
f) stanovení priorit
g) započtená lhůta podání žádosti na dotaci
V rámci této dotace lze poskytnout finanční prostředky z rozpočtové kapitoly Ministerstva
vnitra ve výši maximálně
50 % nákladů akce v běžném
roce. O poskytnutí a výši dotace
rozhoduje generální ředitel HZS
ČR na základě návrhu odborné
komise, která sestavuje pořadník na příslušný rok. Podmínky
pro zařazení obce do pořadníku
je 135 bodů dle kritérií. Příjemce
dotace účtuje poskytnuté dotace
v souladu s účtovou osnovou
a postupy účtování, stanovenými
Ministerstvem financí.
Příjemce dotace je povinen ji
použít jen v daném rozpočtovém
roce a k účelu, na který mu byla
poskytnuta.
Použití dotace podléhá kontrole
MV GŘ HZS ČR a jím pověřených osob a dále kontrole ze
strany územních finančních
orgánů. V případě, že příjemce
nepoužije dotaci k účelu, na
který mu byla poskytnuta, vystavuje se sankcím podle zákona
o rozpočtových pravidlech.
Pokud příjemce dotace poskytnuté rozpočtové prostředky nevyčerpá v běžném roce, odvede
jejich zůstatek do státního rozpočtu při finančním vypořádání
se státním rozpočtem.
Podrobné informace podá
Krajské ředitelství HZS kraje
Vysočina.
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz
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Informace

Přečetli jsme za vás...
Prováděcí předpisy k provedení zákona o elektronickém
podpisu
V částce 171 Sbírky zákonů vydané dne 22. září 2004 bylo
publikováno nařízení vlády č. 495/ 2004 Sb., kterým se
provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení upravuje organizačně technická opatření, která musí přijmout orgán
veřejné moci, jenž má povinnost přijímat a odesílat datové
zprávy se zaručenými elektronickými podpisy založenými
na kvalifikovaných certifikátech vydaných akreditovanými
poskytovateli certifikačních služeb. Účinnosti nařízení nabude 1. ledna 2005.
V částce 171 Sbírky zákonů vydané dne 22. září 2004 byla
publikována vyhláška Ministerstva informatiky č. 496/ 2004
Sb., o elektronických podatelnách. Tato vyhláška stanovuje
postupy orgánů veřejné moci uplatňované při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny a strukturu údajů kvalifikovaného certifikátu, na základě
kterých je možné podepisující osobu při přijímání datových
zpráv prostřednictvím elektronické podatelny jednoznačně
identifikovat. Vyhláška je účinná od 1. ledna 2005.
Zákon o archivnictví a spisové službě
V částce 173 Sbírky zákonů vydané dne 23. září 2004 byl
publikován zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů. Tento zákon představuje
novou právní úpravu archivnictví a spisové služby. Dosud
platný zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví se ruší a s ním
i vyhlášky vydané k jeho provedení. Účinnosti zákon nabude
1. ledna 2005.
Správní řád
V částce 174 Sbírky zákonů vydané dne 24. září 2004 byl
publikován zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Tento zákon
představuje nová pravidla pro správní řízení. Dosud platný
zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) se ruší.
Účinnosti zákon nabude 1. ledna 2006.
Nařízení o poplatku za užívání dálnice
V částce 181 Sbírky zákonů vydané dne 15. října 2004 bylo
publikováno nařízení vlády č. 527/2004 Sb., kterým se stanovuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice
silničními motorovými vozidly. Toto nařízení mění období,
za které se dosud tento poplatek platil, a v návaznosti na tuto
změnu upravuje i výši poplatku. Dosud se poplatek platil za
tato období: kalendářní rok, kalendářní měsíc, deset kalendářních dnů. Nová úprava zavádí tato období: kalendářní rok,
dva měsíce, období patnácti dnů. Účinnosti nařízení nabude
1. ledna 2005.
Michal Šalomoun, odbor sekretariátu ředitele a živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: salomoun.m@kr-vysocina
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Poskytování dotací na drobné
vodohospodářské ekologické akce
Dotace na drobné vodohospodářské ekologické stavby budou
v následujících letech poskytovány v souladu se Zásadami
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dotací na
drobné vodohospodářské ekologické akce, které schválilo dne
26. 10. 2004 zastupitelstvo kraje. Zásady se týkají poskytování
dotací na výstavby a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod, které řeší obce do
10 000 ekvivalentních obyvatel.
Žadatelem může být obec nebo
svazek obcí. Krajskému úřadu
se budou moci předkládat žádosti do 28. února kalendářního
roku. Povinnou přílohou žádosti
je mj. pravomocné stavební povolení. Žádosti budou následně

projednány a vyhodnoceny
v hodnoticím výboru, který
provede výběr akcí, u nichž
doporučí výši dotace. Zastupitelstvo kraje bude schvalovat
usnesením výši dotací a jejího
příjemce. Dotace budou poskytnuty na základě smlouvy
bezhotovostním převodem na
účet příjemce.
Výše uvedené zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách Krajského úřadu kraje Vysočina v dokumentech odboru
lesního a vodního hospodářství
a zemědělství.
Radek Zvolánek, odbor
lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, email:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací kraje Vysočina
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále
jen PRVKUK) byl zpracovatelem, společností AQUA
PROCON, s. r. o., projektovou
a inženýrskou společností,
Brno, v souladu se smlouvou
o dílo předán objednateli, tj.
kraji Vysočina. PRVKUK
byl předložen ke schválení
zastupitelstvu kraje, které
jej schválilo dne 29. 9. 2004
usnesením číslo 330/05/2004/
ZK. Tímto schválením se
tento koncepční materiál stal
závazným. Případné změny
takto schváleného plánu jsou
možné jen po projednání
a schválení v zastupitelstvu
kraje.
PRVKUK je zpracován a členěn podle územní působnosti
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území
kraje Vysočina a skládá se
z následujících oddílů:
A) Souhrnná zpráva a popisy
nadobecních systémů vodovodů a kanalizací

B) Popis vodovodů a kanalizací
v obcích a jejich administrativních částech (karty obcí)
C) Tabulková část (zásobování
pitnou vodou a odkanalizování
a čištění odpadních vod)
D) Grafická část (zásobování
pitnou vodou a odkanalizování
a čištění odpadních vod)
Jedná se o koncepční materiál,
který je podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace podle zvláštního zákona
pro činnost vodoprávního úřadu,
stavebního úřadu a pro činnost
obce v samostatné i přenesené
působnosti.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina je umístěn
na internetových stránkách
Krajského úřadu kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz > Koncepční materiály.
Iva Olšanová, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon 564 602 266, e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz
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Program obnovy venkova Vysočiny pro rok 2005
Zastupitelstvo kraje schválilo
na svém zasedání dne 26. 10.
2004 Zásady zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci
Programu obnovy venkova
Vysočiny. Podle těchto zásad
bude prováděn výběr žádostí
a následně i poskytování dotací
obcím a mikroregionům v roce
2005 a dalších letech.
Ve srovnání s původními zásadami jsou podmínky pro
podávání žádostí zjednodušeny.
Původních 8 dotačních titulů
bylo nahrazeno dvěma oblastmi
podpory – oblast podpory A
(vznikla sloučením dotačních
titulů č. 1–4) a oblast podpory
B (vznikla sloučením dotačních
titulů č. 6 a 7). Dotační tituly
podporující tvorbu urbanis-

tických studií (č. 5) a úhradu
úroků z úvěrů (č. 8) již nebyly
do zásad zahrnuty.
Významnou úpravou prošly
body týkající se stanovení podílu příjemce podpory a stanovení výše dotace. V zásadách je
také omezen počet podávaných
žádostí na 1 u oblasti podpory
A a 1–2 (dle velikosti mikroregionu) u oblasti podpory B.
Žadatel je dále na základě
kritérií pro poskytnutí dotace
předem informován o tom, které typy projektů budou pro rok
2005 upřednostňovány.
Žádosti přijímají v termínu
od 15. 11. 2004 do 15. 1. 2005
příslušné obce s rozšířenou
působností. Zásady v aktuálním znění (včetně formulářů žádostí pro obě dotační

oblasti) jsou k dispozici na
těchto obcích a v elektronické
podobě také na internetových
stránkách kraje www.kr-vysocina.cz v sekci dokumenty odborů krajského úřadu > odbor
regionálního rozvoje > rozvoj
a obnova venkova.
Subjektům, které čerpají dotaci
v rámci Programu obnovy venkova v letošním roce, připomínáme, že v případě poskytnutí
neinvestiční dotace příjem
následně zaúčtujte na položku
4122 – Neinvestiční přijaté dotace od krajů a označujte účelovým znakem 98357. V případě
poskytnutí investiční dotace
pak na položku 4222 – Investiční přijaté dotace od krajů
a označujte účelovým znakem
98718.

Vyúčtování celkových nákladů
projektu a závěrečná zpráva
musí být předloženy na formuláři
přikládaném v příloze průvodního dopisu smlouvy (k dispozici
též na úřadu obce s rozšířenou
působností nebo na internetových
stránkách kraje – viz výše) nejpozději do 31. 1. 2005 na adresu
úřadu obce s rozšířenou působností, do jehož obvodu vaše obec,
svazek obcí či sdružení obcí
spadá. Součástí vyúčtování musí
být též kopie prvotních účetních
dokladů (vč. dokladů o úhradě
celkových nákladů – výpisy
z účtu apod.).
Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz

Nové grantové programy z Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 26. 10. 2004 vyhlásilo šest
nových grantových programů z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících do oblasti obnovy a rozvoje venkova, volnočasových a sportovních aktivit,
jazykového vzdělávání a kultury. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových
programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy
realizovány:
Rozvoj vesnice 2004 – II – program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny
(odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 15. 1. 2005
Volný čas 2005 – program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Pavlína Zábranská,
tel.: 564 602 842, zabranska.p@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 3. 1. 2005
Jednorázové akce 2005 – program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit (odbor školství, mládeže a sportu, Bc.
Jan Burda, tel.: 564 602 843, burda.j@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 3. 1. 2005
Sport pro všechny 2005 – program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 840, prokop.v@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 3. 1. 2005
Cizí jazyky – brána k novému poznání 2004 II. – program na podporu projektů v oblasti výuky cizích jazyků (odbor školství, mládeže
a sportu, Eva Ampapová, tel.: 564 602 845, ampapova.e@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 1. 2005
Regionální kultura IV. – 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: 10. 1. 2005
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových
stránkách Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz.
Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

číslo 11/2004
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Kraj Vysočina bude poskytovat i v roce 2005 dotace
na obnovu kulturních památek
Zastupitelstvo kraje Vysočina
na svém zasedání dne 26. října
2004 schválilo nové Zásady pro
poskytování dotací na obnovu
kulturních památek v kraji Vysočina. V rozpočtu kraje je pro tento druh dotace vyčleněna částka
12 568 mil. Kč.
Dotace může být poskytnuta
na památkovou obnovu movitých a nemovitých kulturních

památek, tj. údržbu, opravu,
rekonstrukci a restaurování prováděné v souladu se závazným
stanoviskem příslušného orgánu
státní památkové péče. Dotace
jsou určeny na obnovu kulturních památek, které se nacházejí
v kraji Vysočina.
Dotace se poskytují vlastníkům
kulturních památek, tj. věcí movitých i nemovitých, popř. jejich

Regionální rada Regionu
soudržnosti NUTS II Jihovýchod
vyhlašuje výzvu k předkládání
projektů ve Společného regionálního
operačního programu
1. Číslo kola výzvy: 02
2. Program, priorita, opatření, podopatření
Program: 5 – Společný regionální operační program
Priorita programu: 2 – Regionální rozvoj infrastruktury
Opatření priority: 2.1 – Rozvoj dopravy v regionech
Podopatření: 2.1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
3. Plné znění výzvy naleznete na:
www.kr-vysocina.cz > Finanční zdroje z EU > Společný regionální operační program
www.kr-jihomoravsky > Granty a dotace > Granty a dotace z EU
4. Příjem žádostí: od 15. října 2004 do 30. listopadu 2004, do 12.00 hod.
5. Místem předkládání projektů je Sekretariát Regionální rady
Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod a kontaktními osobami pro poskytování informací o programu jsou jeho pracovníci
(dle místa realizace projektu):
krajVysočina
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava
Radek Handa, tel.: 564 602 545, e-mail: handa.r@kr-vysocina.cz
Petr Kukla, tel.: 564 602 539, e-mail: kukla.p@kr-vysocina.cz
Martina Pernicová, tel.: 564 602 548, e-mail: pernicova.m@kr-vysocina.cz
Lucie Oháňková, tel.: 564 602 547, e-mail: ohankova.l@kr-vysocina.cz
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno,
2. p., kanc. č. 253–4
Marta Horká, tel.: 541 651 334, e-mail: horka.marta@kr-jihomoravsky.cz
Artur Zatloukal, tel.: 541 651 320, e-mail: zatloukal.artur@kr-jihomoravsky.cz
Milan Žondra, tel.: 541 651 319, e-mail: zondra.milan@kr-jihomoravsky.cz

souborů, prohlášených podle
ust. § 2 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči (ve znění
pozdějších změn), za kulturní
památky nebo zapsaných do
státních seznamů kulturních památek podle dřívějších právních
předpisů ve smyslu § 42 odst. 1
o státní památkové péči.
Výše dotace se odvozuje z ceny
prací na obnově kulturní památky v daném kalendářním roce
dohodnuté ve smlouvě o dílo.
Dotace se poskytuje následovně:
a) na obnovu nemovitých kulturních památek ve výši do 30 %
ceny prací a maximálně do
výše 250 000,- Kč
b) na obnovu movitých kulturních památek ve výši do 40 %
ceny prací a maximálně do
výše 300 000,- Kč
Podmínkou pro získání dotace
je finanční spoluúčast obce,
na jejímž katastrálním území
se kulturní památka nachází.
Minimální výše finanční spoluúčasti obce na obnově kulturní
památky je stanovena v objemu
20 % z celkových nákladů na obnovu kulturní památky v daném
kalendářním roce.
Dotace bude vlastníkům poskytnuta zpětně po ukončení obnovy

kulturní památky na základě
předložených kopií účetních
dokladů k celkové ceně obnovy
památky včetně kopií dokladů
o jejich úhradě a předložení
dokladů deklarujících ukončení
akce, a to formou bezhotovostního převodu příspěvku na účet
vlastníka.
Žádosti o dotace se předkládají
na předepsaném formuláři odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu kraje Vysočina
v termínu do 15. února 2005,
pro dodržení termínu je rozhodující datum podání zásilky
k poštovní přepravě nebo jeho
doručení na podatelnu krajského
úřadu.
Zásady pro poskytování dotací
na obnovu kulturních památek
v kraji Vysočina i formulář Žádosti o poskytnutí dotace jsou
k dispozici na odboru kultury
a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina nebo na internetových stránkách kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz >
kultura a památky.
Jaroslava Panáčková, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 296, e-mail:
panackova.j@kr-vysocina.cz

Způsob fungování kraje
do ustanovujícího zasedání
krajského zastupitelstva
Dne 5. a 6. listopadu 2004 se konají v pořadí druhé volby do zastupitelstev krajů. Dle § 48 odst.
2 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů,
v platném znění, zaniká mandát
členům zastupitelstva kraje ukončením hlasování ve druhý den
voleb, tedy v sobotu 6. listopadu
ve 14.00 hod. Tímto dnem tedy
končí práce všech volených orgánů kraje s výjimkou hejtmana,
který ve své funkci dále setrvává.

Zánik mandátu členů zastupitelstva samozřejmě znamená určité omezení ve fungování kraje.
Co se týče výkonu přenesené
působnosti, práce kraje zůstává
volbami prakticky nedotčená.
V případě samostatné působnosti je třeba počítat s určitými
omezeními do doby, než začne
pracovat nové zastupitelstvo.
Jak již bylo řečeno výše, s volbami ztrácí svůj mandát členové zastupitelstva kraje, členové
rady kraje, rovněž přestaly

číslo 11/2004
pracovat výbory a komise.
Hejtman v období po volbách
vykonává omezené pravomoci
popsané v § 64b zákona č.
129/2004 Sb., o krajích.
Práce krajské samosprávy
se opět naplno rozjede zvolením hejtmana a rady kraje

ZPRAVODAJ
na usta(no)vujícím zasedání
zastupitelstva. Zákon č. 129/
2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), v platném znění
stanovuje v § 39 odst. 1, že
hejtman kraje svolá ustavující
zasedání nově zvoleného zastupitelstva kraje nejpozději

do čtyřiceti dnů po vyhlášení
výsledků voleb. Nejdříve však
může ustavující zasedání zastupitelstva svolat jedenáctý
den ode dne vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí, ale pouze v případě, že
nikdo nepodá návrh k soudu
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na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost
volby kandidáta.
Martin Kalivoda, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 127, e-mail:
kalivoda.m@kr-vysocina.cz

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2004
konaného dne 26. 10. 2004 v Jihlavě
Usnesení 356/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje a schvaluje
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje dle materiálu ZK-06-2004-02, př. 1
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-06-2004-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Usnesení 363/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu dotace obcím určenou na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy,
předškolní a školská zařízení jimi zřizované dle materiálu ZK-06-2004-09, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 357/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost:, termín:
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 364/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci obcím
určenou na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně pro školy jimi
zřizované dle materiálu ZK-06-2004-10, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
říjen 2004
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 358/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zrušuje příspěvkovou
organizaci s názvem Základní umělecká škola, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, ke
dni 31. 12. 2004 rozhodnutím dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 1 příspěvkovou organizaci s názvem Dům dětí a mládeže, Pelhřimov, Pražská 1542, ke
dni 31. 12. 2004 rozhodnutím dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 2 a schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 3 darování
movitého majetku kraje Vysočina městu Pelhřimov dle materiálu ZK-06-200404, př. 4 darování nemovitého majetku kraje Vysočina městu Pelhřimov dle
materiálu ZK-06-2004-04, př. 5 smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle
materiálu ZK-06-2004-04, př. 9 smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu
ZK-06-2004-04, př. 6 darování movitého majetku kraje Vysočina městu
Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 7 darování nemovitého majetku
kraje Vysočina městu Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 8 smlouvu
o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 10.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu a odbor majetkový, termín: do
31. 1. 2005
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 359/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje svěření majetku
rušené příspěvkové organizace Školní statek, Jihlava, Sasov 15, do správy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2, dle
materiálu ZK-06-2004-05.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 360/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení účelové dotace městu Třebíč určené pro ZŠ Třebíč, kpt. Jaroše 836, ve výši 2,5 tis. Kč
z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům soutěže „Mistrovství Moravy Slezska žáků v šachu“ přidělení účelové
dotace obci Okříšky určené pro ZŠ Okříšky, Komenského 87, ve výši 15 tis. Kč
z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům soutěže „Mistrovství ČR v hokejbalu starších žáků“ přidělení účelové
dotace městu Havlíčkův Brod určené pro ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2741,
ve výši 13,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání,
jako příspěvek účastníkům Mistrovství Evropy step aerobiku družstev přidělení účelové dotace městu Havlíčkův Brod určené pro ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova
2004, ve výši 10,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům Mistrovství Evropy step aerobiku družstev.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: říjen–listopad 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 361/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí záměr
Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20, na zajištění
regionálních školských služeb dle materiálu ZK-06-2004-07, př. 1 informaci
o poskytování informací pracovníků PC Jihlava dle materiálu ZK-06-2004-07,
př. 3 a schvaluje dodatek zřizovací listiny dle materiálu ZK-06-2004-07, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: zaslat dodatek škole do 5. 11. 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 362/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště strojírenské
a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6, dle materiálu ZK-06-2004-08, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: listopad
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 365/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměry změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označené v materiálu
ZK-06-2004-11, př. 2 kódy 1A, D, E, F, G, H, I, 1J, K, L, M, N, O, 1C, 2A, 2B,
2C, D, 2F, 2E, 2G, H, I, J, 3C, 3A, B, D, 4A, 4D, 4B, C, 5A, 5B, 6B, 7A, 7B, C,
8A, 8B, 9A, 9E, 9C, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, B, 12C, D, 13A, B, 15A, B, 15C,
15G, H, 15E, F, 17A, B, 17 G, H, 17J, 17L, 17I, 17K, 18A, 18B, 19A, B, C, E, F,
19P, Q, R, U, V, W, X, 19G, H, 19I, L, S, T, 19 Y, 19M, N, O, 20A, 21A, B, 22A,
22E, F, 22B, C, D, 23A, B, M, 23I, J, 23C, D, E, F, 23K, L, 23G, H, 26E, F, 26A,
26G, J, 26B, C, D, 26H, I, 27C, D, 27F, 28A, B, 28C, 28D, 28E, F, 29H, I, 29D,
E, F, G, 30A, B, C, 30D, E, F, G, 32A, B, C, 32H, I, J, K, L, 32D, E, 32F, G, 34A,
34B, C, 34E, F, 34D, 34G, H, 36A, 36B, 36C, D, 36E, F, G, H, I, J, 37B, C, D, E,
38A, B, C, 38 G, H, L, M, N, O, P, Q, 38F, 38J, 38I, K, 38R, 39A, 39B, 41A, 42A
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 označené v materiálu ZK-06-2004-11, př. 2 kódy 14B, C, D, E, 14A, F,
G, H, I, 16A, 16C, 16E, F, 16B, 16D, 24A, 24B, 24C, 25A, 25B, 31B, 31D, E, F, G,
31A, 31C, 35B, C, 40A, B, C, 40D, E, F, 40G, H, I, 43B, C, 43A, D.
odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr, Z. Nouzová, odbor školství, mládeže a sportu
termín: do 30. 11. 2004 odeslat na MŠMT
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
Usnesení 366/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účelovou dotaci
městu Havlíčkův Brod pro ZŠ Nuselská 3240, Havlíčkův Brod, na pokusné
ověřování výuky na 1. a 2. stupni ZŠ ve výši 126 040,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
říjen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 367/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu dotace
obcím určenou na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání pro školy,
předškolní a školská zařízení jimi zřizované dle materiálu ZK-06-2004-13, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 368/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej nově
odměřených pozemků par. č. 566/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m 2
a par. č. 566/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m 2 v k. ú. Dolní Jablonná,
obec Přibyslav Vojtěchu a Naděždě Zikmundovým, Blanická 3, 120 00 Praha 2,
za kupní cenu 1 600,- Kč dodatek č. 58 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2004-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 369/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej pozemků
par. č. 1447/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 233 m 2, par. č.
2004/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 546 m 2 a par. č. 2004/1
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 173 m 2 v k. ú. a obci Horní Paseka
Jaroslavu Prokopovi, bytem Horní Paseka čp. 3 za kupní cenu 47 600,- Kč s tím,
že převod pozemků bude uskutečněn směnnou smlouvou za pozemky nabývané
krajem Vysočina od Jaroslava Prokopa dle usnesení 303/05/2004/ZK s doplatkem ve výši 145 300,- Kč pro Jaroslava Prokopa dodatek č. 59 Zřizovací listiny
Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2004-15, př. 1.

číslo 11/2004
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 370/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přijetí daru pozemku par. č. 5467/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 122 m 2 v k. ú. a obci
Jihlava od Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina dodatek č.
23 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-06-2004-16,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 379/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2004-28, př. 1 dodatek č. 5
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Bystřice nad Pernštejnem, dle materiálu ZK-06-2004-28, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 371/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přijetí daru
pozemků par.č . 1138/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 9 164 m 2, par. č. 1137/1
– ostatní plocha, silnice o výměře 11 108 m 2 a par. č. 1137/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 5 030 m 2 v k. ú. Hořice u Humpolce, obci Hořice od obce Hořice
do vlastnictví kraje Vysočina dodatek č. 52 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2004-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 380/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí
stavebních objektů do vlastnictví kraje Vysočina v rámci stavby „Silnice I/38
Jihlava obchvat – JIH“ v rozsahu SO 102 – Přeložka silnice III/4062 SO 105
– Napojení stávající silnice I/38 na MÚK JIH – dl. 134.35 SO 109 – Úprava
silnice II/602 SO 111.2 – Dopravní značení SO 113 - Oprava komunikací po
stavbě (objízdné trasy a dopravní trasy) SO 801.2 – Vegetační úpravy svahů
silnic II/602 a III/4062 (s výjimkou vegetace v k.ú. Pístov).
odpovědnost: odbor majetkový, termín: do tří měsíců od výzvy ŘSD Správa
Jihlava
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 372/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemků
a přijetí daru pozemku od vlastníků a v rozsahu dle materiálu ZK-06-2004-18,
př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina Dodatek č. 53 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2004-18, př. 2 Dodatek č. 54
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-200418, př. 3 Dodatek č. 55 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle
materiálu ZK-06-2004-18, př. 4 Dodatek č. 56 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2004-18, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 373/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 2
Zřizovací listiny Školního statku Třebíč dle materiálu ZK-06-2004-19, př. 1
dodatek č. 58 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK06-2004-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 374/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přijetí daru
pozemku par. č. 3189/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m 2
v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou od města Jaroměřice nad Rokytnou do
vlastnictví kraje Vysočina Dodatek č. 59 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Třebíč dle materiálu ZK-06-2004-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 375/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemků
par. č. 3215/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 373 m 2, par. č. 3215/19 – ostatní
plocha, silnice o výměře 272 m 2, par. č. 3215/20 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 m 2 a par. č. 3215/24 – ostatní plocha, silnice o výměře 38 m 2, vše v k. ú.
a obci Bystřice nad Pernštejnem, od spoluvlastníků do vlastnictví kraje Vysočina
za celkovou kupní cenu 39 120,- Kč dodatek č. 87 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2004-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 376/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemků
vedených ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)
par. 793 o výměře 1 890 m 2, par. č. 806 o výměře 4 452 m 2, par. č. 811 o výměře
612 m 2, par. č. 831 o výměře 1 263 m 2, par. č. 836 m 2 a par. č. 836 o výměře 385
m 2 a par. č. 840 o výměře 1 138 m 2 od Jana Cahy, Dalečín čp. 38 za dohodnutou
kupní cenu 487 000,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina dodatek č. 89 Zřizovací
listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2004-24,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 377/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí pozemku par. č. 1046/3 o výměře 79 m 2 v k.ú. Zvole nad Pernštejnem, obec
Zvole, do vlastnictví kraje Vysočina dodatek č. 90 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2004-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2005
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 378/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přijetí daru
pozemku par. č. 525 o výměře 5 597 m 2 v k. ú. Račice u Dlouhého, obec Račice
a silničního tělesa včetně součástí a příslušenství na tomto pozemku postaveném
od obce Račice do vlastnictví kraje Vysočina přijetí daru pozemku par. č.
1602/1 o výměře 5 208 m 2 v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé a silničního
tělesa na tomto pozemku a na částech pozemků par. č. 31, par. č. 226, par. č. 227,
par. č. 244 a par. č. 439 postaveném včetně všech součástí a příslušenství od obce
Dlouhé do vlastnictví kraje Vysočina dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2004-26, př. 1 dodatek
č. 92 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu
ZK-06-2004-26, př. 2.

Usnesení 381/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování nemovitostí – stavby „Silnice I/19 – Štěpánov nad Svratkou – hranice kraje“ v rozsahu
uvedeném v materiálu ZK-06-2004-30, př. 1, České republice – Ředitelství silnic
a dálnic ČR.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2005
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 382/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy
o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje obci Radnice část
silničního tělesa silnice III/03723 v úseku km 0,350 po km 0,750 v k. ú. a obci
Radnice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2005
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 383/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej pozemku
st. par. č. 144 v k. ú. a obci Daňkovice o výměře 13 m 2 dle geometrického plánu
č. 95-96/2004 ze dne 19. 3. 2004 za dohodnutou kupní cenu ve výši 520,- Kč
společnosti 1. Žďárská plynařská a vodařská, a. s., Hamry nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 384/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování nemovitostí v k. ú. a obci Jemnice dle materiálu ZK-06-2004-34, př. 1, do vlastnictví
města Jemnice zřízení předkupního práva k darovanému nemovitému majetku
dle materiálu ZK-06-2004-34, př. 1, jako práva věcného zapisujícího se do
katastru nemovitostí po dobu 10 let darování movitého majetku dle materiálu
ZK-06-2004-34, př. 2, do vlastnictví města Jemnice.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 385/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s uznáním vlastnického práva obce Lipnice nad Sázavou k budově č. p. 239 stojící na pozemku st.
par. č. 283 a k pozemku st. par. č. 283 o výměře 1 120 m 2 v k. ú. a obci Lipnice
nad Sázavou formou notářského zápisu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 386/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemků
od fyzických osob za cenu 70 Kč/m 2 a přijetí daru pozemků z vlastnictví města
Kamenice nad Lipou do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-200436, př. 1 dodatky č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 Zřizovací listiny Střední odborné
učiliště zemědělské, Kamenice nad Lipou dle materiálů ZK-06-2004-36, př. 2,
př. 3, př. 4, př. 5 a př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 387/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi domu č.p.
20 stojícího na pozemku st. par. č. 1/2, pozemku st. par. č. 1/2 o výměře 450
m 2, pozemku par. č. 619/11 o výměře 130 m 2 a geometrickým plánem odděleného pozemku par. č. 518/3 o výměře 55 m 2 v k. ú. Mrzkovice, obec Světlá nad
Sázavou od Jiřího a Ludmily Čápových za cenu 550 000,- Kč do vlastnictví kraje
Vysočina po výmazu omezení vlastnického práva dle dohody o omezení převodu
nemovitosti RIII 555/1991.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 388/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi domu č.
p. 17 stojícího na pozemku st. par. č. 16 v k. ú. Dolní Radslavice, obec Velké
Meziříčí, od Věry Pimkové za cenu 110 000,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina
po výmazu věcného břemene váznoucího na nemovitosti.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2005
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 389/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přijetí daru
pozemků par. č. 2596/5 o výměře 1 275 m 2 a par. č. 2596/2 o výměře 2 760 m 2
v k. ú. a obci Polná od města Polná do vlastnictví kraje Vysočina dodatek č. 24
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-06-2004-68,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 390/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemku par. č. 141 ostatní plocha, silnice o výměře 12 362 m 2 v k. ú. Domanínek
a obci Bystřice nad Pernštejnem městu Bystřice nad Pernštejnem dodatek č. 86
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-062004-21, př. 1 uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj
Vysočina daruje a město Bystřice nad Pernštejnem do svého vlastnictví přijme
stavbu silnice III/35733 včetně všech součástí a příslušenství za podmínky
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina městu Bystřice nad Pernštejnem ve
výši prokazatelných nákladů vynaložených na opravu silnice III/35733, maximálně však 1 mil. Kč, po převzetí stavby silnice III/35733 do vlastnictví města
Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Usnesení 391/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemku par. č. 248/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 148 m 2 v k.
ú. Česká Cikánka a obci Svratka městu Svratka dodatek č. 88 Zřizovací listiny
Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2004-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 392/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy
o budoucí darovací smlouvě, kterou se kraj Vysočina a obec Černá zavazují uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 542/1 – ostatní plocha v k. ú.
Milíkov, obec Černá a stavby silnice III/34827 včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 393/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přesun nevyčerpaných prostředků z rozpočtu kapitol do Fondu strategických rezerv v celkové výši
65 190 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2004-64, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 394/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu kraje v období leden–září 2004 dle materiálu ZK-06-200465, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 395/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování technického zhodnocení objektu Základní školy, Žďár nad Sázavou, Komenského 6,
v hodnotě 5 055 785,50 Kč městu Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 396/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej nemovitého a movitého majetku ŠS Třebíč dle materiálu ZK-06-2004-67, př. 4 a dle
nabídky podané zájemcem AGRO 2000, s. r. o., U Barborky 1, Třebíč, ve vyhlášeném výběrovém řízení dle varianty č. 1 za celkovou kupní cenu 13 120 000,Kč a 50 % účetní ceny veškerých zásob dodatek č. 3 Zřizovací listiny Školního
statku Třebíč dle materiálu ZK-06-2004-67, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, ředitel ŠS
Třebíč, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 397/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej nemovitostí v k. ú. a obci Rouchovany dle materiálu ZK-06-2004-69, př. 1, do
vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Ministerstva školstvím
mládeže a tělovýchovy za dohodnutou kupní cenu 7 767 560,- Kč dodatek č.
7 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy stavební, Středního odborného
učiliště stavebního a Odborného učiliště, Třebíč, Kubišova 1214/9, dle materiálu
ZK-06-2004-69, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2005
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 398/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající v uvolnění 4 792 000,- Kč
z nespecifikovaných rezerv, § 6409 Ostatní činnosti j. n., ze státní dotace na
financování běžného rozvoje ÚSC na kapitole Nemovitý majetek částky na akci
zařazenou v příloze M4 rozpočtu „III/01831 Ledeč nad Sázavou – odstranění
škod po přívalových deštích“, § 2212 Silnice.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 399/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro
předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje
dle materiálů ZK-06-2004-39, př. 1 a př. 2 odvolává předsedy, místopředsedy a členy výboru kontrolního, finančního, regionálního rozvoje a výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost s účinností k 31. 10. 2004 ruší výbor
regionálního rozvoje s účinností k 31. 10. 2004.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 400/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přesun prostředků
ve výši 1 435 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený k financování projektu Technická asistence s tím, že po obdržení podpory ze strukturálních fondů budou prostředky vráceny zpět do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti
NUTS II Jihovýchod, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 401/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje závazný příslib
ve výši 398 371,- Kč na krajské spolufinancování projektu Turistická ubytovna Bratřice, který byl podán předkladatelem – obcí Bratřice do Společného
regionálního operačního programu (SROP) v podopatření 4.2.2 – Podpora
místní infrastruktury cestovního ruchu pod registračním číslem CZ.04.1.05/
4.2.00.1/0008 a který Regionální rada Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod
doporučila k uzavření smlouvy o financování ze SROP závazný příslib ve výši
1 734 145,- Kč na krajské spolufinancování projektu Turistické centrum Bystřice
nad Pernštejnem, který byl podán do Společného regionálního operačního
programu v podopatření 4.2.2 – Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu
předkladatelem – městem Bystřice nad Pernštejnem pod registračním číslem
CZ.04.1.05/4.2.00.1/0025 a který Regionální rada Regionu soudržnosti NUTS II
Jihovýchod doporučila k uzavření smlouvy o financování ze SROP.
odpovědnost: Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti
NUTS II Jihovýchod, které připraví návrh smlouvy o poskytnutí krajského
spolufinancován, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 402/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje znění textu Operačního manuálu kraje Vysočina pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího
profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů dle materiálu ZK-06-2004-42, př. 1 a zmocňuje radu kraje provádět
formální úpravy schválených dokumentů.
odpovědnost: OŠMS, termín: OŠMS bude během října vyzváno k předložení
žádosti a dokumentace na MPSV
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 403/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na
zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat
vyhlašovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-06-2004-43, př. 1 vyčlenění finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv
a následné navýšení rozpočtu kraje na rok 2005 do kapitoly Regionální rozvoj,
§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
o částku 3 000 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace ke grantovým
schématům.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: únor
2005
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 404/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny dle materiálu ZK-06-2004-44, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 405/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu v přidělení
dotací v rámci POV 2004 dle materiálu ZK-06-2004-45.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 406/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení dotací
v rámci Programu obnovy venkova 2004 dle materiálu ZK-06-2004-46.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 407/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje aktualizaci SWOT
analýzy kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2004-47, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 408/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci
Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2004-48, př. 1 a ukládá odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na zasedání
zastupitelstva kraje v červnu 2005.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 409/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodloužení ter-
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mínu pro dokončení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do 31. 12. 2005.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 31. 12. 2005
Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Usnesení 410/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odklad první
splátky půjčky u Nemocnice Jihlava k 31. 1. 2005 a druhé splátky u Nemocnice
Havlíčkův Brod k 28. 2. 2005 Kč se současným posunem následných měsíčních
splátek půjčky, kdy poslední splátka dluhu bude uhrazena nejpozději do 20. 12.
2005 prominutí poloviny poslední splátky půjčky Nemocnici Třebíč ve výši
625 tis. Kč v případě dodržení splátkového kalendáře dle materiálu ZK-06-200450upr1.
odpovědnost: ředitelé nemocnic Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč
termín: 20. 12. 2005
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 411/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 3
Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2004-51, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: do 20 dnů od
schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 412/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1
Zřizovací listiny Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2004-52, př. 1 dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální
péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2004-52, př. 2
dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2004-52, př. 3 odpovědnost: odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatky příspěvkovým
organizacím
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 413/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek
v kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2004-53, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 414/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu
kraje Vysočina k odstranění následků mimořádných havárií s dopadem na jakost
podzemních nebo povrchových vod.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: trvale
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 415/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské
ekologické akce.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: trvale
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 416/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí
dotace obci Petrovice na stavbu areálu pro pořádání soutěží v požárním sportu
a nové hasičské zbrojnice v obci ve výši 50 % skutečných investičních nákladů
hrazených z rozpočtu obce Petrovice na vybudování výše uvedeného areálu,
maximálně však ve výši 1 500 000 Kč splněním po kolaudaci zvýšení kapitoly
Požární ochrana a Integrovaný záchranný systém, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 500 000 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku
1 500 000 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Petrovice na stavbu areálu pro
pořádání soutěží v požárním sportu a nové hasičské zbrojnice v obci.
odpovědnost: předseda bezpečnostní komise, sekretariát hejtmana, ekonomický
odbor, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 417/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Statut účelového
Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-06-2004-71, př. 1upr1.
odpovědnost: T. Hermann, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 418/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení položky
Převody vlastním fondům o 4 000 000,- Kč snížením položky Ostatní činnosti
j.n. (nespecifikovaná rezerva) v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na převod
prostředků do Fondu Vysočiny, dílčího cíle 2.4 – opatření 2.4.1 „Podpora rozvoje
aktivit volného času s důrazem na vytváření a obnovu zařízení pro volný čas
a formování občanské společnosti“.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 419/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodloužení
termínu pro seznámení žadatelů s výsledkem hodnocení předložených žádostí
do grantového programu Fondu Vysočiny „Rozvoj malých podnikatelů“ dle
materiálu ZK-06-2004-73, př. 1.
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odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 420/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2004 – II“ na obnovu a rozvoj místních
částí měst a místních částí obcí Vysočiny dle materiálu ZK-06-2004-57, př. 1
a jmenuje Dušana Vichra s právem poradním a Luďka Hrůzu s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „ROZVOJ VESNICE
2004 – II“.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 421/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit „VOLNÝ ČAS
2005“ dle materiálu ZK-06-2004-58, př. 1upr1 a jmenuje Pavlínu Zábranskou
(JI) s právem hlasovacím a Jana Burdu (TR) s právem poradním jako garanty
řídicího výboru grantového programu „Volný čas 2005“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 422/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit
s názvem „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005“ dle materiálu ZK-06-2004-59, př.
1upr1 a jmenuje Jana Burdu (TR) s právem hlasovacím a Kláru Sotonovou (JI)
s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 423/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy
a sportu „Sport pro všechny 2004“ dle materiálu ZK-06-2004-60, př. 1upr1
a jmenuje Vilibalda Prokopa (JI) s právem hlasovacím a Petra Horkého (JI)
s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Sport
pro všechny 2004“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 424/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ 2004 – II“
na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků škol dle materiálu
ZK-06-2004-61, př. 1upr1 a jmenuje M. Pecha s právem hlasovacím a A. Loulu
s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „CIZÍ
JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ 2004 – II“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 12. listopadu zveřejnit výzvu
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 425/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA IV.“ na podporu kulturních akcí
v oblasti neprofesionálního umění dle materiálu ZK-06-2004-62, př. 1 a jmenuje
PhDr. Katinu Lisou (TR) s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou (JI)
s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA IV.“
odpovědnost: obor kultury a památkové péče, termín: 26. 10. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 426/06/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí
příspěvku FC Vysočina Jihlava, a. s. ve výši 1,25 milionů Kč na pokrytí části nákladů na výchovu talentované mládeže kraje Vysočina (střediska přípravka, žáci,
dorostenci) v roce 2004 povýšení kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1,25 milionů Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazení, nespecifikovaná rezerva o tuto částku
a ukládá odboru školství, mládeže a sportu provést na konci roku 2004 kontrolu
správného využití poskytnutého příspěvku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Marie Jakoubková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 317, e-mail: jakoubkova.m@kr-vysocina.cz
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