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www.kr-vysocina.cz.

Je čas se znovu ohlédnout
Vážení čtenáři Zpravodaje,

před třemi čtvrtinami roku, tedy do dubnového čísla Zpravodaje, jsem napsal, že 
názor čtenáře je pro nás nejdůležitější. Zároveň jsem všem čtenářům Zpravodaje po-
ložil celkem pět otázek. Otázky byly položeny s cílem zjistit, do jaké míry plní podle 
názorů jeho čtenářů Zpravodaj svoji funkci.

Společně s ostatními redaktory Zpravodaje se domnívám, že konec roku 2003, respektive začátek 
roku 2004, je tou správnou a nakonec i tradiční dobou, kdy je třeba se znovu ohlédnout a bilanco-
vat. Proto si v úvodu svého článku dovolím požádat všechny čtenáře našeho Zpravodaje, zda by 
nenalezli chvíli času a nevyplnili dotazník (anketu), který je vložen do tohoto lednového čísla. Budu 
se opakovat, když stejně jako v dubnu i dnes napíši, že se domnívám, že právě znalost odpovědí na 
otázky položené v anketě musí být významným ukazatelem pro další práci redakční rady Zpravo-
daje. Přestože si uvědomuji, že většina z nás je takřka denně zahlcována všemi možnými tiskopisy, 
statistikami a jinými papíry určenými k vyplnění, věřím, že bude dostatek takových, kteří anketu 
vyplní a vrátí zpět na naši adresu. 

Možná, že bude dobré, když ještě před vyplnění ankety napíši něco o smyslu a určení Zpravodaje. 
Osobně bych byl velmi rád, kdybyste jeho kvalitu nejvíce posuzovali právě z tohoto úhlu pohledu. 
Chtěl bych tedy hned na začátku zdůraznit, že náš Zpravodaj si neklade za cíl býti zábavným popu-
lárním čtením pro každého. Jeho hlavním úkolem je poskytovat obcím, příspěvkovým organizacím, 
orgánům státní správy, zastupitelům, poslancům, senátorům a dalším soukromým i veřejnoprávním 
organizacím důležité a potřebné informace. Naším hlavním cílem tedy je informace správně vybírat, 
třídit a následně vás informovat přesně, správně, jasně a zároveň pokud možno stručně. Předem 
přiznávám, že v našem Zpravodaji nejde o krásu používaných slov ani vytříbenost stylu, důležitější 
je pro nás přehlednost spojená s poskytováním potřebných informací. Čtení Zpravodaje nebude ni-
kdy zábavným oddechovým čtením, které by bylo podobné čtení oddechové beletrie. V tomto smyslu 
má mít náš Zpravodaj rozhodně blíže spíše ke kvalitnímu návodu k použití videa nebo fotoaparátu. 
Měl by být totiž především dobře strukturovaným a srozumitelným souhrnem potřebných informací 
o tom co, jak a kde je nového, a případně i o tom, co a kde lze nalézt v podrobnější podobě.

Na závěr tohoto článku bych chtěl za sebe i celou redakční radu ještě poděkovat za dosavadní i bu-
doucí pochvalné i kritické reakce a příspěvky. Jsou pro nás velmi cenné. Zároveň opět za všechny 
přeji čtenářům hezký rok 2004, především pak pevné zdraví a dostatek síly v náročné práci. Již dnes 
se těšíme na první připomínky a jiné podněty v právě začínajícím roce.

 Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana
telefon: 606 767 544, e-mail: vystrcil.m@kr-vysocina.cz

Jak již bylo uvedeno v předcháze-
jících článcích, které se zabývaly 
organizací, zákonnými normami 
krizového řízení a popisem stra-
tegického řízení integrovaného 
záchranného systému (IZS), 
mohou hejtmani krajů a staros-
tové obcí využívat při koordinaci 
záchranných a likvidačních pra-
cí krizový štáb (KŠ). Je to jejich 
pracovní a poradní orgán, pokud 
budou koordinovat záchranné 

Hejtmani krajů a starostové obcí mohou 
využívat krizový štáb

a likvidační práce nebo provádět 
krizová opatření při vyhlášeném 
krizovém stavu.
Krizový štáb se sice svolává při 
řešení mimořádné události, ale 
jeho členové jsou předem jmeno-
váni vedoucím krizového štábu. 
Krizový štáb plní dvě funkce:
– zajišťuje nepřetržitou práci, po-
kud to koordinace záchranných 
a likvidačních prací vyžaduje
– projednává na svém zasedání 

zásadní postupy na úrovni stra-
tegického řízení při mimořádné 
události a navrhuje hejtmanovi 
kraje nebo starostovi obce postup 
či jeho rozhodnutí.
Pro podporu zasedání a jednání 
krizového štábu slouží tzv. sekre-
tariát, vytvořený zpravidla z od-
dělení nebo odboru, zabývajícího 
se bezpečností na příslušném 
krajském úřadě nebo obecním 
úřadě. Svolání krizových štábů 
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provádí na pokyn vedoucího 
KŠ, operační a informační 
střediska HZS, proto je nutno, 
aby vlastnila aktualizované 
údaje o jejich složení a údaje 
pro vyrozumění. Struktura slo-
žení krizových štábů je stanove-
na nařízením vlády č. 462/2000 
k provedení zákona 240/2000 
Sb., o krizovém řízení. 
Krizový štáb kraje Vysočina 
byl ustanoven usnesením bez-
pečnostní rady kraje dne 26. 2. 
2002. V jeho čele stojí hejtman 
kraje a jeho členy jsou členové 
bezpečnostní rady kraje, zástup-
ci složek IZS a další oborníci 
s ohledem na druh řešení mi-
mořádné události nebo krizové 
situace. Právě při sestavování 
KŠ je nutno mít na zřeteli mož-
nosti vzniku mimořádných udá-
lostí na území kraje či obce a dle 
toho řešit personální obsazení 
odborníky. Jednání KŠ se řídí 
schváleným jednacím řádem 
a zpracovanou dokumentací. 
Z uvedeného vyplývá skuteč-
nost, že při vzniku mimořádné 
události, kdy vedoucí krizového 
štábu rozhodne o jeho svolání, 

není nutno svolávat všechny 
členy. Ve většině případů jsou 
svoláni členové bezpečnostní 
rady a vybraní členové – odbor-
níci dle vzniklé situace. 
Krizové štáby určených obcí 
(ve smyslu § 15 odst.4 pís. a) 
zákona č. 240/2000 Sb.). Jejich 
složení a určení je obdobné jako 
u krajů. V čele KŠ stojí starosta 
obce. Základní úkol KŠ obce 
je opět shodný s krajem, a to 
nepřetržité zabezpečování pra-
covního, poradního a informač-
ního servisu pro rozhodování 
vedoucího krizového štábu při 
krizových stavech nebo rozhod-
ne-li se vedoucí krizového štábu 
k jeho využití při koordinaci 
záchranných a likvidačních 
prací. Starostové ostatních 
obcí mohou zřídit své krizové 
štáby s ohledem na potenciální 
nebezpečí reálně existující nebo 
ohrožující území obce. Jedná se 
např. o obce, které mohou být 
ohroženy průmyslovými pro-
vozy s uloženými škodlivinami, 
obce v zóně havarijního pláno-
vání JE Dukovany, obce jejichž 
území je ohroženo povodňo-

vými stavy atd. S charakterem 
možného ohrožení seznamuje 
obce hasičský záchranný sbor 
kraje.
Počet a dobu zasedání krizo-
vého štábu volí jeho vedoucí 
podle potřeby. Na zasedání se 
hodnotí daná situace, navrhují 
se řešení a přijímají rozhodnutí 
k jejich uskutečnění. Vychází 
se ze skutečnosti, že vedoucí 
složek, které plní úkoly při 
záchranných a likvidačních 
pracích, musí rozhodnutí přijatá 
v KŠ přenést na své podřízené 
výkonné složky a nemohou 
nepřetržitě zasedat v krizovém 
štábu. Činnost krizových štábů 
je podrobněji popsána a vydána 
ve Věstníku vlády pro orgány 
krajů a obcí č. 9/2001.
Po ukončení činnosti okresních 
úřadů byly přeneseny význam-
né kompetence v oblasti krizo-
vého řízení na obce s rozšířenou 
působností, a to hlavně v tom 
smyslu, že obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností zajišťu-
jí připravenost svého správního 
obvodu na mimořádné udá-
losti, provádění záchranných 

a likvidačních prací a ochranu 
obyvatelstva. Pro obce je pr-
votním partnerem obec s roz-
šířenou působností, na kterou 
se obracejí v případě, že nestačí 
vlastními silami ani prostředky 
čelit následkům mimořádné 
události. Následně obec s roz-
šířenou působností vyžaduje 
pomoc prostřednictvím OPIS 
HZS na kraji.
V sérii článků, které popisovaly 
problematiku krizového řízení, 
jsem shrnul základní právní 
normy a zásady činnosti v této 
oblasti. Byť tato problematika 
není každodenním jevem, jak 
ukázaly zkušenosti posledních 
let, nelze ji z reality života zce-
la vyloučit. Proto ustanovené 
a připravené orgány krizového 
řízení mohou v případě nutnosti 
svojí činností značně zmírnit či 
odvrátit následky mimořádných 
událostí, a tím ochránit majetek 
a životy spoluobčanů.

 Jan Murárik, odbor sekretari-
átu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Při svých setkáních se zá-
stupci obecních samospráv 
často dostáváme otázku, jak 
to letos bude se zprávami 
o výsledcích finančních kont-
rol podle Zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole a pří-
slušné prováděcí vyhlášky.
Odpověď na ni vypadá na 
první pohled jednoduše. Vy-
hledáním platné legislativy 
zjistíme, že obce musí do 10. 
února následujícího roku před-
ložit krajskému úřadu zprávu 
o výsledcích finančních kontrol 
za uplynulý rok v obsahu a ve 
struktuře, určené prováděcí 
vyhláškou č. 64/2002 Sb., para-
graf 28 a 29. Krajský úřad pak 
zpracuje souhrnnou zprávu 
o výsledcích kontrol ve svém 
územním obvodu a předloží 

Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol
ji Ministerstvu financí. Tolik 
oficiální informace.
Z Ministerstva financí máme 
ale k dispozici také neoficiální 
informace. Pracovníci odděle-
ní Harmonizace a koordinace 
metodiky interního auditu 
a veřejnosprávní kontroly in-
tenzivně pracují na dokončení 
nové vyhlášky. Tato vyhláška 
přinese jinou náplň zprávy, 
tedy komentáře a příslušné 
tabulek. Protože ale ani k dneš-
nímu dni (tj. 20. 12. 2003) není 
toto nové znění k dispozici, 
vrací nás tato skutečnost zpět 
k původnímu znění prováděcí 
vyhlášky.
Ministerstvo financí ale ve 
snaze oprostit všechny orgány 
veřejné správy (tedy i obce) od 
povinnosti vyplňovat tabulky, 

Na co se nás casto ptáte

jejichž obsahová náplň se v mi-
nulém roce příliš neosvědčila, 
hodlá údajně vydat takové na-
řízení, které by obsah zprávy 
o výsledcích finančních kontrol 
redukovalo pouze na přílohu 
č. 1. Tato příloha (komentář) 
má stručně slovně zhodnotit 
výsledky finančních kontrol 
i přiměřenost a účinnost vnitř-
ního kontrolního systému.
V tuto chvíli ale není tato 
informace podložena žád-
ným právním aktem, proto 
nám nezbývá než vás vyzvat 
k dalšímu sledování infor-
mací. Jakmile je budeme mít 
k dispozici, předáme vám je 
prostřednictvím svých inter-
netových stránek (v odkazu 
Servis pro obce). Zároveň tuto 
informaci obdržíte také v do-

pise, ve kterém vám budeme 
oznamovat termín provedení 
přezkomání hospodaření (po-
kud jste o něj požádali krajský 
úřad). V tomto dopise vám také 
zašleme stručný návod, jak se 
vypořádat s obsahovou náplní 
Přílohy č. 1, kterou – jak lze 
s největší pravděpodobností 
předpokládat – budete muset 
předložit krajskému úřadu, 
odboru kontroly, do 10. února 
roku 2004.

 Eva Janoušková, útvar in-
terního auditu
telefon: 564 602 150, e-mail:
janouskova.e@kr-vysocina.cz

 Michal Ňachaj, odbor kon-
troly
telefon: 564 602 810, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz

ZPRAVODAJ
číslo 1/2004 strana 2

mailto:murarik.j@kr-vysocina.cz
mailto:janouskova.e@kr-vysocina.cz
mailto:nachaj.m@kr-vysocina.cz


Věková struktura obyvatelstva kraje Vysočina se v průběhu 90. let změnila
Při posledním sčítání lidu v roce 2001 bylo v kraji Vysočina zjištěno necelých 520 tis. obyvatel, což jej řadí na jedenáctou příčku mezi 
čtrnácti kraji České republiky. Během intercensálního období se však věková struktura obyvatelstva v našem kraji výrazně změnila 
(tabulka 1). Především se změnil poměr věkových kategorií předproduktivního a poproduktivního obyvatelstva v „neprospěch“ prv-
ně jmenované, a to ve všech okresech kraje Vysočina až na Žďár nad Sázavou. Tento proces odpovídá vývoji v celé ČR, přičemž si 
Vysočina přece jenom zachovává příznivější věkovou strukturu, neboť podíl dětí v předproduktivním věku je i nadálé vyšší, než činí 
celostátní průměr. Na druhou stranu je v kraji vyšší podíl obyvatel v poproduktivním věku oproti ČR, v roce 1991 tomu bylo jinak.
V průběhu devadesátých let došlo k významnému nárůstu lidí v produktivní věkové kategorii. To je způsobeno příchodem silných 
ročníků z poloviny sedmdesátých let do této skupiny obyvatel a rovněž tím, že silné poválečné ročníky ještě nedosáhly důchodového 
věku.

Podíl obyvatelstva v předproduktivní (0–14 let), produktivní (15–59) a poproduktivní (60+) věkové kategorii v okresech kraje 
Vysočina v roce 1991 a 2001

věková kategorie
HB JI PE TR ZR Vysočina ČR

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001
předproduktivní 21,7 16,6 21,8 16,8 20,8 16,4 23,0 17,8 23,2 18,4 22,2 17,3 21,0 16,2
produktivní 57,5 64,3 58,1 64,9 57,8 63,6 56,9 64,2 58,2 64,1 57,7 64,2 58,5 65,4
poproduktivní 20,8 19,1 20,1 18,3 21,4 20,0 20,1 18,0 18,6 17,5 20,1 18,5 20,5 18,4

Zdroj dat: SLDB 1991, SLDB 2001

Podíl obyvatelstva v pětiletých věkových kategoriích v okresech kraje Vysočina v roce 2001

věková kategorie
HB JI PE TR ZR Vysočina

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
0–4 4 228 4,4 4 879 4,5 3 322 4,6 5 380 4,6 6 133 4,9 23 942 4,6
5–9 5 446 5,7 6 270 5,8 4 053 5,6 7 241 6,2 7 971 6,4 30 981 6,0

10–14 6 186 6,5 7 042 6,5 4 513 6,2 8 222 7,0 8 842 7,1 34 805 6,7
15–19 6 741 7,1 7 540 7,0 4 890 6,7 8 534 7,3 9 226 7,4 36 931 7,1
20–24 7 941 8,4 9 142 8,4 5 972 8,2 9 955 8,5 10 585 8,4 43 595 8,4
25–29 7 800 8,2 9 236 8,5 5 938 8,1 9 900 8,4 10 677 8,5 43 551 8,4
30–34 6 232 6,6 7 198 6,6 4 792 6,6 7 673 6,5 8 604 6,9 34 499 6,6
35–39 6 328 6,7 7 276 6,7 4 815 6,6 8 100 6,9 8 642 6,9 35 161 6,8
40–44 6 369 6,7 7 442 6,9 4 876 6,7 8 120 6,9 8 224 6,6 35 031 6,7
45–49 7 012 7,4 8 083 7,5 5 180 7,1 8 559 7,3 8 625 6,9 37 459 7,2
50–54 7 018 7,4 8 258 7,6 5 468 7,5 8 139 6,9 8 578 6,8 37 461 7,2
55–59 5 571 5,9 6 186 5,7 4 479 6,1 6 445 5,5 7 377 5,9 30 058 5,8
60–64 4 564 4,8 4 968 4,6 3 677 5,0 5 049 4,3 5 905 4,7 24 163 4,7
65–69 4 495 4,7 4 621 4,3 3 468 4,8 4 788 4,1 5 293 4,2 22 665 4,4
70–74 3 937 4,1 4 279 3,9 3 100 4,2 4 592 3,9 4 497 3,6 20 405 3,9
75–79 2 924 3,1 3 371 3,1 2 425 3,3 3 538 3,0 3 406 2,7 15 664 3,0
80–84 1 213 1,3 1 432 1,3 1 047 1,4 1 592 1,4 1 494 1,2 6 778 1,3
85+ 1 026 1,1 1 171 1,1 956 1,3 1 525 1,3 1 325 1,1 6 003 1,2

celk. zjiš. 95 031 100 108 394 100 72 971 100 117 352 100 125 404 100 519 152 100
nezjištěno 9  19  13  15  3  59  

celkem 95 040  108 413  72 984  117 367  125 407  519 211  
Zdroj dat: SLDB 2001

 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

Vysocina v císlech
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Přečetli jsme za vás...
Vyhláška o volbách do Evropského parlamentu
V částce 133 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 28. lis-
topadu 2003 byla vydána vyhláška k provedení zákona č. 
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů (dále jen „vyhláška“). Tato vyhláška např. 
upravuje v § 1 postup obecních úřadů při sestavování a vedení 
seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu, v § 6 je 
upraven postup krajských úřadů a obecních úřadů při úschově 
a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace, 
v § 7 odst. 1 a odst. 2 jsou vyjmenovány volební dokumenty 
spolu s uvedením jejich vzorů v příloze č. 1 a 2 vyhlášky a v § 
10 je stanovena výše zvláštní odměny za výkon funkce člena 
okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše 
paušální náhrady ušlého výdělku u člena okrskové volební ko-
mise, který není v pracovním poměru ani v poměru podobném 
pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, a to za dobu 
výkonu funkce člena okrskové volební komise.
Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. prosince 2003.

Zákon o dani z přidané hodnoty
V částce 136 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 5. prosince 
2003 bylo vydáno pod č. 414 úplné znění zákona č. 588/1992 
Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn.

 Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina

Informace Nový pokyn Ministerstva 
školství k udělování výjimek 

základním školám
Výjimky z počtu žáků pro 
školní rok 2004/2005 budou 
posuzovány a udělovány ško-
lám podle § 6 zákona č. 29/
1984 Sb., o soustavě základ-
ních a středních škol (školský 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s Poky-
nem ministryně školství, mlá-
deže a tělovýchovy č. j. 25936/
2003-22 ze dne 20. 11. 2003 
(zveřejněn na: www.msmt.cz, 
pod oddílem Aktuality) dále 
jen „pokyn“. 
Některé odlišnosti nového 
pokynu č. j. 25 936/2003-22 
ve srovnání s předchozím 
pokynem č. j. 18 479/97-60
Nový pokyn zpřísnil kritéria 
pro udělení výjimek. Neúpl-
né školy neuvedené v zákoně 
(trojtřídky a čtyřtřídky) byly 
doposud pro potřeby předlo-
žení žádostí o udělování vý-
jimek posuzovány stejně jako 
školy tvořené dvěma třídami 
prvního stupně, tedy počet 

žáků byl nižší než 13. Pro 
příští školní rok musí žádat 
o výjimku zřizovatel v pří-
padě základní školy podle § 
6 odst. 5 školského zákona 
tvořené třemi nebo čtyřmi tří-
dami prvního stupně, pokud je 
průměrný počet žáků ve třídě 
menší než 17 (tedy srovnatel-
ný průměrný počet žáků na 
třídu jako u plně organizované 
školy). Výjimka bude udělena, 
pokud bude mít škola nejméně 
27 žáků.
U plně organizovaných škol 
jsou nově začleněny podmínky 
pro udělení výjimky podle § 6 
odst. 5 školského zákona, kdy 
na druhém stupni žádná její 
třída nemá zařazeny žáky více 
než jednoho ročníku a pokles 
žáků je dočasný (nejpozději 
do 3 let bude naplněnost tříd 
minimálně na průměrném 
počtu 17 žáků ve třídě) nebo 
je prokazatelné, že v okruhu 
minimálně 15 km není jiná zá-

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 16. 12. 2003 vyhlásilo nové grantové programy 
z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících do oblasti volného času, kultury a zemědělství. 
Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v je-
jichž gesci budou programy realizovány:

 Jednorázové akce 2004 – 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: 23. 1. 2004
 Sport pro všechny 2004 – 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: 23. 1. 2004
 Metropolitní sítě – program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

(odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 1. 2004

Dále připomínáme, že během měsíce ledna mají uzávěrku též již dříve vyhlášené grantové programy Regionální kultura III. 
(19. 1. 2004) a Zemědělské projekty (12. 1. 2004).
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových 
stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz.

 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz 

Nové grantové programy z Fondu Vysočiny
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Dne 13. prosince 2003 se ve 
třech obcích kraje Vysočina 
uskutečnily nové volby do 
zastupitelstev obcí. Volilo 
se v Leškovicích (Havlíčkův 
Brod), v Cikháji (Žďár nad 
Sázavou) a v Zahrádce (Tře-
bíč). Důvodem konání nových 
voleb bylo snížení počtu členů 
zastupitelstev obcí pod hranici 
pěti členů a absence náhradní-
ků, kteří by na uvolněná místa 
v zastupitelstvu obce nastou-
pili nebo vzdání se postavení 
náhradníka na uvolněné místo 
v zastupitelstvu obce.
V obci Leškovice byl počet 
volených členů zastupitelstva 
obce stanoven na 7. Kandidát-
ní listinu do tohoto zastupitel-
stva podaly dvě volební stra-
ny, a to Sdružení nezávislých 
kandidátů za obec Leškovice 
krásnější a Sdružení nezávis-
lých kandidátů – Leškovice.
V obci Cikháj byl počet vole-
ných členů zastupitelstva obce 
stanoven na 5. Kandidátní 

Proběhly nové volby
do zastupitelstev obcí

listinu podala volební strana 
Česká strana sociálně-demo-
kratická.
V obci Zahrádka byl počet 
volených členů zastupitelstva 
obce stanoven na 7. Kandidát-
ní listinu podalo sedm nezá-
vislých kandidátů.
Zaměstnanci odboru sekreta-
riátu ředitele a krajského živ-
nostenského úřadu Krajského 
úřadu kraje Vysočina provedli 
v souladu s Ust. § 10 odst. 1 
písm. b) zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitel-
stev obcí a o změně některých 
zákonů kontrolu průběhu 
hlasování ve všech volebních 
místnostech. Výsledky voleb 
naleznete na webových strán-
kách www.volby.cz (rok 2002, 
stav k 17. 12. 2003).

 Alena Kuchařová, odbor se-
kretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: 
kucharova.a@kr-vysocina.cz

Vznik Úřadu pro zpřístupňování 
dokumentů

Po změně politického systému v roce 1989 docházelo po-
stupně k objasňování některých skutečností, dosud zaha-
lovaných tajemstvím. Po počátečním živelném období se 
ukázala potřeba dát této činnosti zákonnou normu. V roce 
1996 byl přijat zákon 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků 
bývalé státní bezpečnosti. Účinností zákona č. 107/2002 
Sb., kterým se mění zákon 140/1996 Sb., se tento zákon 
rozšířil i na resorty Ministerstva obrany a Ministerstva 
spravedlnosti. 

Zákon umožňuje zpřístupnit pronásledovaným osobám doku-
menty o jejich pronásledování a zveřejnit údaje o vykonavate-
lích tohoto pronásledování a jejich činnosti. Zákon stanovuje 
způsob zpřístupnění a zveřejnění dokumentů a údajů a působ-
nost správních úřadů v těchto procesech. K zabezpečení rea-
lizace zákona v resortu Ministerstva obrany ČR byl vytvořen 
Úřad pro zpřístupňování dokumentů. Je institucí s celostátní 
působností a je oprávněn zpřístupňovat dokumenty vzniklé 
činností Hlavní správy vojenské kontrarozvědky Sboru 
národní bezpečnosti – III. Správy SNB. Zájemci o služby 
Úřadu pro zpřístupňování dokumentů se mohou obrátit na níže 
uvedenou kontaktní adresu.

Sídlo úřadu:
 Branické náměstí 2
 Praha 4 – Braník
 147 01
Informace:
 tel: 973 208 730–737
Adresa pro písemný styk:
 poštovní přihrádka 86
 Praha 4 – Braník
 147 01 
Úřední hodiny:
 pondělí, středa 8.00–17.00 hod
 úterý, čtvrtek 8.00–14.00 hod

 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz

Odbor sekretariátu 
hejtmana

kladní škola, ve které by žáci 
mohli plnit povinnou školní 
docházku. Je samozřejmé, že 
výše uvedené odlišnosti jsou 
pouze jednou z náležitostí, 
které žádost obsahuje.
Pokud se obec v žádosti pro 
školní rok 2003/2004 zavázala 
hradit kromě provozních pro-
středků také nadnormativní 
výdaje na mzdové prostředky 
a odvody, žádost se podle 
dalších kritérií neposuzovala, 
krajský úřad výjimku dopo-
ručil a ministerstvo ji schvá-
lilo. Pro následující školní 
rok budou výjimky uděleny 
základním školám za splnění 
podmínek uvedených ve čl. 2 
odst. 4–7 pokynu, a to podle 
toho, o jaký typ školy jde. 
I nadále zůstává prioritou nut-
nost, že se zřizovatel zaváže 
k úhradě rozdílu výdajů mezi 
normativem určenými výdaji 
na skutečný počet žáků a sku-
tečnou potřebou školy. 

Podání žádosti o udělení vý-
jimky
O výjimku musí žádat zřizovatel 
školy. Žádost podle § 6 školské-
ho zákona zřizovatel podává 
prostřednictvím krajského úřadu 
příslušného podle sídla základní 
školy do 28. 2. 2004. Odbor škol-
ství, mládeže a sportu žádost in-
dividuálně posoudí (žádost musí 
mít všechny náležitosti uvedené 
v čl. 4 odst. 2, 3 pokynu) a před-
loží k rozhodnutí MŠMT do 30. 
dubna.
Rozhodnutí udělení výjimky 
z počtu žáků může mít dopad 
i na obce, které nemají zřízenu 
školu a plnění povinné školní 
docházky u dětí zajišťují v zá-
kladní škole jiné obce, s níž mají 
uzavřenou dohodu na vytvoření 
společného spádového obvodu. 

 Libuše Kolčavová, odbor 
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 337, e-mail: 
kolcavova.l@kr-vysocina.cz 

Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně podklado-
vých materiálů pro jednání, zápisů z jednání, databází usne-

sení, termínů zasedání a kontaktních informací najdete
na internetových stránkách kraje

www.kr-vysocina.cz.
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 7/2003 konaného dne 16. 12. 2003 v Jihlavě

Usnesení 321/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o čin-
nosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.
odpovědnost:, termín:
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 322/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci 
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost:, termín: 
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 323/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o čerpá-
ní rozpočtu kraje za období leden–listopad 2003 dle materiálu ZK-07-2003-04, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 324/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  rozpočet kraje Vy-
sočina na rok 2004 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů i výdajů 5 605 847 tis. Kč 
v členění dle materiálu ZK-07-2003-05, př. 1upr1 (Hlavní kniha rozpočtu 2004) 
v rozsahu stran 1 až 33 včetně  závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 
kraje, které jsou obsaženy v části D (Tabulková část a grafy) v tabulce č. 9 – Závazné 
ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace materiálu ZK-07-2003-
05, př. 1upr1 (Hlavní kniha rozpočtu 2004) a svěřuje radě kraje provádění  všech 
rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu 
a státních fondů a jejich použití  všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 
mil. Kč v jednotlivých případech v rámci celkového schváleného rozpočtu kromě 
provádění rozpočtových opatření v položce Ostatní činnosti, j. n. (nespecifikovaná 
rezerva)  všech úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných 
krajem  všech rozpočtových opatření bez omezení jejich výše (včetně kapitoly 
Rezerva a rozvoj kraje), která jsou prováděna za účelem tvorby Fondu strategických 
rezerv Vysočiny a jsou v souladu s článkem 2 odstavcem (2) statutu tohoto fondu.
odpovědnost: rada kraje, termín: 16. 12. 2003
Návrh byl schválen 30 hlasy, proti 3, zdrželi se 4.

Usnesení 325/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  uzavření zá-
vazného prohlášení, podle kterého kraj Vysočina převezme do svého vlastnictví 
a uzavře s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR darovací smlouvu na vyřazenou část 
původní silnice I/38 v úseku od napojení na novou trasu obchvatu ze strany od 
Jihlavy po napojení na novou trasu silnice III/4118  uzavření smlouvy o budoucí 
darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje do vlastnictví města Mo-
ravské Budějovice vyřazenou část původní silnice II/411 v úseku od křižovatky 
se silnicí II/152 na hranici rekultivovaného úseku včetně příslušenství a části 
pozemku par. č. 4201/2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice, zastavěného tímto 
úsekem silnice a vyřazenou část původní silnice III/4118 od křižovatky se silnicí 
I/38 na hranici rekultivovaného úseku včetně příslušenství a částí pozemků par. 
č. 582 a 169/9 v k. ú. Lažínky a obci Moravské Budějovice, zastavěných tímto 
úsekem silnice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 326/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí pozemků pro 
stavbu „II/150 Vilémovice – Pavlíkov“ v rozsahu dle materiálu ZK-07-2003-07, př. 
1, za cenu stanovenou podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí 
pozemků a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu a zmocňuje radu kraje 
schválením změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné do-
sáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválené zastupitelstvem kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 327/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací 
listiny Integrované střední školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187, dle materiálu ZK-
07-2003-08, př. 1. 
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 328/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací 
listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-
2003-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 329/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej STL přípojky 
IPE D 50 o délce 0,35 m a přípojky ocel DN 40 v délce 0,75 m pro Domov mládeže 
Integrované střední školy ve Světlé nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina 

do vlastnictví společnosti Východočeská plynárenská, a. s., Hradec Králové, za 
dohodnutou kupní cenu 5 345,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 330/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší  část usnesení 125/06/
2002/ZK týkající se schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových organi-
zací správy a údržby silnic dle příloh 2A, 3A a 4 materiálu ZK-06-2002-31  část 
usnesení 169/07/2002/ZK týkající se schválení dodatků zřizovacích listin příspěvko-
vých organizací správy a údržby silnic dle příloh 2, 3 a 4 materiálu ZK-07-2002-30 
a schvaluje  dodatek č. 4 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou 
dle materiálu ZK-07-2003-11, př. 1  dodatek č. 3 Zřizovací listiny Správy a údržby 
silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2003-11, př. 2  dodatek č. 6 Zřizovací listiny 
Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2003-11, př. 3, kterými 
se do jejich správy svěřují pozemky vykoupené dle usnesení 125/06/2002/ZK 
a 169/07/2002/ZK.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 331/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  nabytí pozemku 
par. č. 1660/1 v k. ú. a obci Přibyslav darem od obce Přibyslav do vlastnictví kraje 
Vysočina  dodatek zřizovací listiny č. 26 příspěvkové organizace Správa a údržba 
silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2003-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 332/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  dle geometrického 
plánu č. 124-1053/2003 darování pozemků par. č. 1337/3 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 11 m2 a par. č. 1337/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 75 m2 v k. ú. a obci Vepříkov obci Vepříkov  dodatek č. 29 Zřizovací 
listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2003-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 333/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků 
par. č. 2369/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 692 m2 a par. č. st. 932 
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 546 m2 včetně stavby cestmistrovství čp. 
653 na pozemku par. č. st. 932 městu Polná  dodatek č. 18 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-07-2003-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 334/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemku 
par. č. 1445/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 172 m2 a dílů „a“ a „c“ o výměře 
161 m2, které se oddělují z pozemku par. č. 1445 a nově slučují do pozemku par. č. 
1457/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci 
Petrovice, dle geometrického plánu č. 248-6801/2003 do vlastnictví obce Petrovice 

 přijetí daru dílu „b“ o výměře 3 m2, který se odděluje z pozemku par. č. 1457/8 
a nově slučuje do pozemku par. č. 1445/1 a dílu „d“ o výměře 16 m2, který se oddě-
luje z pozemku par. č. 437/15 a nově slučuje do pozemku par. č. 1445/1, vše v k. ú. 
Petrovice u Třebíče a obci Petrovice dle geometrického plánu č. 248-6801/2003 do 
vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 38 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Třebíč dle materiálu ZK-07-2003-15, př. 1  dodatek č. 39 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2003-15, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 335/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků 
par. č. 705/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m2, par. č. 705/10 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2 a části pozemku par. č. 705/11 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 569 m2, vše v k. ú. a obci Šebkovice 
a pozemku par. č. 267/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 343 m2 v k. 
ú. Milatice a obci Šebkovice obci Šebkovice  dodatek č. 40 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2003-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 336/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemku par. 
č. 458/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 896 m2 v k. ú. a obci Oslavička do vlast-
nictví kraje Vysočina za cenu 18 820,- Kč  dodatek č. 41 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-07-2003-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 337/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemku par. 
č. 1810/28 – ostatní plocha, silnice o výměře 71 m2 v obci Třebíč, k. ú. Pocoucov 
do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 17 040,- Kč  dodatek č. 42 Zřizovací 
listiny Správy a údržby silnic Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, dle materiálu 
ZK-07-2003-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 338/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků 
dle materiálu ZK-07-2003-19, př. 1 v k. ú. a obci Velká Bíteš městu Velká Bíteš  da-
rování pozemku par. č. 150 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 844 m2 v k. ú. a obci 
Velká Bíteš městu Velká Bíteš  dodatek č. 2 Zřizovací listiny Středního odborného 
učiliště zemědělského Velké Meziříčí dle materiálu ZK-07-2003-19, př. 2  dodatek 
č. 53 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-
2003-19, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 339/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků 
par. č. 862/2 – trvalý travní porost o výměře 660 m2, par. č. 974/4 – ostatní plocha, 
neplodná půda o výměře 42 m2 a par. č. 990/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 116 m2 v k. ú. a obci Dolní Loučky obci Dolní Loučky  přijetí daru po-
zemků par. č. 880/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 719 m2, par. č. 880/7 – ostatní 
plocha, silnice o výměře 1 536 m2, par. č. 880/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 
603 m2, par. č. 880/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 030 m2 a par. č. 880/11 
– ostatní plocha, silnice o výměře 653 m2 v k. ú. a obci Dolní Loučky do vlastnictví 
kraje Vysočina  dodatek č. 54 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad 
Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-20, př. 1  dodatek č. 55 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 340/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků 
par. č. 1589/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 184 m2 a par. č. 1589/21 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 478 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí obci 
Nové Veselí  dodatek č. 56 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sáza-
vou dle materiálu ZK-07-2003-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 341/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků 
městu Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-22, př. 1  dodatek č. 57 Zřizo-
vací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-22, 
př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 342/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  směnu pozemků 
ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2003-23, př. 2, za pozemky ve 
vlastnictví České republiky – příslušnost hospodaření ŘSD ČR dle materiálu ZK-
07-2003-23, př. 1  dodatek č. 58 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad 
Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-23, př. 3  dodatek č. 10 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2003-23, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 343/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků 
par. č. 957/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 538 m2 a par. č. 957/6 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 255 m2 v k. ú. Nedvědice pod Pern-
štejnem a obci Nedvědice obci Nedvědice  dodatek č. 59 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 344/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků 
zastavěných silnicí I/19 na území okresu Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-
2003-25, př. 1, do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Ředitelství 
silnic a dálnic ČR  dodatek č. 60 Zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje s ná-
zvem Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: I. pololetí r. 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 345/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování po-
zemků par. č. 2/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 3 854 m2, par. č. 2/2 – zasta-
věná plocha o výměře 3 277 m2 včetně stavby objektu bydlení č.p. 1, par. č. 3/1 
– ostatní plocha, zeleň o výměře 580 m2, par. č. 169 – zastavěná plocha o výměře 
716 m2 včetně stavby objektu bydlení č. p. 90, par. č. 171/1 – ostatní plocha, zeleň 
o výměře 83 525 m2 včetně drobných staveb, par. č. 171/2 – ostatní plocha, zeleň 
o výměře 349 m2, par. č. 335/80 – zastavěná plocha o výměře 37 m2 včetně stavby 
občanské vybavenosti bez č. p. a par. č. 1253/5 – ostatní plocha, hřbitov, urnový 
háj o výměře 1 589 m2, vše v k. ú. a obci Myslibořice Diakonii Českobratrské 
církve evangelické IČ: 45242704, se sídlem Belgická 22, 120 00 Praha 2  dodatek 
č. 2 Zřizovací listiny Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč dle materiálu 
ZK-07-2003-26, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 25 hlasy, proti 8, zdržel se 4.

Usnesení 346/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s § 36 pís-
menem d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí finanční dotace obci Věžná 
ve výši 25 000,- Kč jako náhradu za vzniklou škodu vzniklou dvojnásobnou krádeží 
na obecním úřadě.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 16. 12. 2003
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 347/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměrem umístění 
Okresního soudu v Jihlavě, Okresního státního zastupitelství v Jihlavě, poboček 
Krajského soudu v Brně, Krajského státního zastupitelství v Brně a Probační a medi-
ační služby v nemovitostech ve vlastnictví kraje Vysočina v areálu staré nemocnice 
v Jihlavě.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 16. 12. 2003
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 348/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro předsedy, 
místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle materiálu 
ZK-07-2003-27, př. 1 a př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 16. 12. 2003
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 349/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro členy 
řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2003–30. 11. 
2003 dle materiálu ZK-07-2003-28, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 16. 12. 2003
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 350/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu účelové dotace 
obcím pro jimi zřizované školy na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání 
– Projekt P I dle materiálu ZK-07-2003-29, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 351/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navýšení dotace 
obcím určenou na krytí přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy, 
předškolní a školská zařízení jimi zřizované celkem o 170 tis. Kč dle materiálu ZK-
07-2003-30, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 352/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje investiční dotaci 
v celkové výši 166 tis. Kč Magistrátnímu městu Jihlava určenou pro Pomocnou 
školu Jihlava (125 tis. Kč) a Mateřskou školu se speciálními třídami Jihlava (41 tis. 
Kč) na pořízení školních kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené a handica-
pované žáky.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický 
termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 353/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 
2063, dle materiálu ZK-07-2003-31, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 354/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu usnesení 
142/03/2003/ZK tak, že v příloze 1, kód 10 A se termín záměru ukončení činnosti 
Školního statku, Telč, Slavatovská 86, mění na nejpozději k 31. 3. 2004.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 3. 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 355/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  rozhodnutí o zrušení 
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec, 
Školní 701, dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 1  smlouvu o bezúplatném převodu dle 
materiálu ZK-07-2003-33, př. 2  darování movitého majetku kraje Vysočina městu 
Humpolec dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 3  rozhodnutí o zrušení příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322, dle materiálu 
ZK-07-2003-33, př. 4  smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-07-2003-
33, př. 5  darování movitého majetku kraje Vysočina městu Chotěboř dle materiálu 
ZK-07-2003-33, př. 6  rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Jana Štursy, Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 121, dle 
materiálu ZK-07-2003-33, př. 7  smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-
07-2003-33, př. 8  darování movitého majetku majetku kraje Vysočina městu Nové 
Město na Moravě dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 9  darování nemovitého majetku 
kraje Vysočina městu Nové Město na Moravě dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 10 

 rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Světlá nad 
Sázavou, Nádražní 228, dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 11  smlouvu o bezúplat-
ném převodu dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 12  darování movitého majetku kraje 
Vysočina městu Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 13  roz-
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hodnutí o zrušení příspěvkové organizace Speciální školy, Velká Bíteš, Tišnovská 
116, dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 14  smlouvu o bezúplatném převodu dle 
materiálu ZK-07-2003-33, př. 15  darování movitého majetku kraje Vysočina městu 
Velká Bíteš dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 16  rozhodnutí o zrušení příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, dle materiálu ZK-
07-2003-33, př. 17  smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-07-2003-33, 
př. 18  darování movitého majetku kraje Vysočina městu Velká Bíteš dle materiálu 
ZK-07-2003-33, př. 19  rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Velké Meziříčí, Poříčí 808, dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 20 

 smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 21  darování 
movitého majetku kraje Vysočina městu Velké Meziříčí dle materiálu ZK-07-2003-
33, př. 22  darování nemovitého majetku kraje Vysočina městu Velké Meziříčí dle 
materiálu ZK-07-2003-33, př. 23  rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže, Velké Meziříčí, Komenského 2/10, dle materiálu ZK-07-2003-
33, př. 24  smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 25 

 darování movitého majetku kraje Vysočina městu Velké Meziříčí dle materiálu 
ZK-07-2003-33, př. 26.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 14 dnů po schválení 
zastupitelstvem zaslat rozhodnutí o zrušení školám
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 356/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměry změn v síti 
škol zřizovaných krajem Vysočina označené v materiálu ZK-07-2003-34, př. 2, kódy 
1A, 2A, 3A.
odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr, termín: do 31. 12. 2003 informovat příslušné 
školy a školská zařízení
Návrh byl schválen 31 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.

Usnesení 357/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  ukončení posky-
tování pečovatelské služby ve středisku Doubravník zajišťované Okresní správou 
ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, k 31. 12. 2003 

 bezúplatný převod části movitého majetku OSÚSS Žďár nad Sázavou, příspěvkové 
organizace, na obec Doubravník v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu 
některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiá-
lu ZK-07-2003-35, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 358/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  ukončení po-
skytování pečovatelské služby ve středisku Herálec zajišťované Okresní správou 
ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, k 31. 12. 2003 

 bezúplatný převod části movitého majetku OSÚSS Žďár nad Sázavou, příspěvko-
vé organizace, na obec Herálec v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu 
některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce dle materiálu 
ZK-07-2003-36, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 359/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí dotace 
ve výši 18,8 tis. Kč městu Moravské Budějovice z kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, 
§ 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím  snížení rozpočtu 
výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí 
a politiky zaměstnanosti, pol. 5331 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
o částku 18,8 tis. Kč  změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Okresního 
ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvková organizace, snížením o částku 18,8 tis. 
Kč  zvýšení výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4314 Pečovatelská služba, 
pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 18,8 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 360/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací 
listiny Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-
07-2003-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 361/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší rozhodnutí o rozdělení 
Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organiza-
ce, a rozhodnutí o rozdělení Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěv-
kové organizace, schválená usnesením č. 256/04/2003/ZK ze dne 23. září 2003, 
schvaluje  rozhodnutí o rozdělení Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár 
nad Sázavou, příspěvkové organizace, v novém znění dle materiálu ZK-07-2003-38, 
př. 2  rozhodnutí o rozdělení Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěv-
kové organizace, v novém znění dle materiálu ZK-07-2003-38, př. 3  rozhodnutí 
o zrušení organizační složky kraje Psychocentrum Jihlava – manželská a rodinná 
poradna, dle materiálu ZK-07-2003-38, př. 4  rozhodnutí o vzniku příspěvkové 
organizace Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, dle 
materiálu ZK-07-2003-38, př. 5upr1  zřizovací listinu Psychocentrum – manželská 
a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-
2003-38, př. 6upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: leden 2003
Návrh byl schválen 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Usnesení 362/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje rozsah základní 
dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2004 jako rozsah základní 
dopravní obslužnosti vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby, sjednaných 
krajem Vysočina pro rok 2003, v celkovém objemu 202 000 tis. Kč prokazatelných 
ztrát spojů základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: průběžně
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 363/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě darovací na převod místní komunikace spojující obec Dlouhé 
a obec Račice, tj. silničního tělesa, včetně součástí a příslušenství a pozemků par. 
č. 1602/1 a 1602/2 v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé a pozemku par. č. 525 
v k. ú. Račice u Dlouhého, obec Račice, z vlastnictví obce Dlouhé a obce Račice do 
vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor majetkový
termín: leden 2004
Návrh byl schválen 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 364/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje neschvaluje uzavření smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě na převod místní komunikace spojující obec Kyjov 
a místní část Chroustov obce Bohdalov a pozemků, na kterých je tato komunikace 
postavena do vlastnictví kraje Vysočina. 
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor majetkový
termín: leden 2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 365/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje neschvaluje uzavření smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě na převod místní komunikace spojující obec Spělkov 
a obec Krásné, tj. silničního tělesa, včetně součástí a příslušenství a pozemku par. 
č. 611/1 v k. ú. a obci Spělkov z vlastnictví obce Spělkov do vlastnictví kraje Vyso-
čina.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor majetkový
termín: leden 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 2, zdržel se 0.

Usnesení 366/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení granto-
vého programu „Jednorázové akce 2004“ dle materiálu ZK-07-2003-43, př. 1upr1, 
jmenuje  řídicí výbor grantového programu „Jednorázové akce 2004“ ve složení: 
KSČM – Roman Ondrušek, Stanislav Teplan, ČSSD – Dagmar Zvěřinová, Vladimír 
Dolejš, SNK – Zdeňka Marková, Martin Grepl, ODS – Jaroslav Ptáček, 4K – Michal 
Zrůst, Marie Ostatnická  Stanislava Mastného (ODS) předsedou řídicího výboru 
grantového programu „Jednorázové akce 2004“  Jana Burdu s právem hlasovacím 
a Pavlínu Zábranskou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového 
programu „Jednorázové akce 2004“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace 
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 16. 12. 2003
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 367/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového 
programu „Sport pro všechny 2004“ dle materiálu ZK-07-2003-44, př. 1upr1, jmenu-
je  řídicí výbor grantového programu „Sport pro všechny 2004“ ve složení: KSČM 
– Zdeněk Dobrý, Milan Havlíček, ČSSD – Petr Krčál, Petr Piňos, SNK – Jaroslav 
Krška, ODS – Jaroslav Hejduk, Milan Šmíd, 4K – Tomáš Hermann, Jiří Vondráček 

 Jindřicha Skočdopole (SNK) předsedou řídicího výboru grantového programu 
„Sport pro všechny 2004“  Vilibalda Prokopa s právem hlasovacím a Jana Burda 
s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Sport pro 
všechny 2004“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru 
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 16. 12. 2003
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 368/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového 
programu „Metropolitní sítě“ dle materiálu ZK-07-2003-45, př. 1, jmenuje  řídicí 
výbor grantového programu „Metropolitní sítě“ ve složení: KSČM – Stanislav 
Lecjaks, Pavel Kalabus, ČSSD – Zdeněk Chlád, Petr Kocián, SNK – Zbyněk Grepl, 
Tomáš Horáček, ODS – Jaroslav Doležal, Dušan Novotný, 4K – Stanislav Kropáček, 

 Františka Dohnala (4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „Me-
tropolitní sítě“  Petra Pavlince s právem poradním a Martinu Rojkovou s právem 
hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „Metropolitní sítě“ 
a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala 
náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 16. 12. 2003
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 369/07/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr vybudování síd-
la Krajské knihovny Vysočiny jako novostavby v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor kultury a památkové péče
termín: prosinec 2003
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

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