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Zastupitelstvo schválilo prioritní
oblasti rozvoje kraje Vysočina
pro rok 2004
Dne 17. 2. 2004 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina
dokument Programový doplněk pro rok 2004. Čeho se tento materiál týká? Programový
doplněk vychází z části Programu rozvoje kraje Vysočina,
zvané Specifikace opatření,
která je programovým dokumentem krajské regionální
politiky. Smyslem vytvoření
Programového doplňku pro
rok 2004 bylo provést výběr
konkrétních aktivit z jednotlivých opatření, jejichž realizace
bude nejvíce potřebná v roce
2004 a pro jejichž uskutečnění
budou koncentrovány všechny
dostupné možnosti i prostředky jak z rozpočtu kraje, tak
i z externích zdrojů.
Vybrané oblasti podpory prošly poměrně složitou selekcí

napříč většiny odborů Krajského úřadu kraje Vysočina.
V rámci výběru bylo mimo
jiné posuzováno, nakolik je
daná aktivita potřebná pro
kraj Vysočina, jak a z jakých
zdrojů bude financována či
jakými ukazateli bude měřen
dopad podpořené aktivity.
Výsledkem je 95 prioritních
aktivit pro rok 2004. Jejich
kompletní seznam lze najít na
krajských internetový stránkách kraje v sekci Program
rozvoje kraje.
Tato skutečnost bude důležitá
i pro nastavení konkrétních
nástrojů pro podporu realizace
vybraných aktivit a návazně
pro přípravu rozvojových
projektů na území kraje Vysočina. Lze předpokládat, že
jedním z konkrétních nástrojů

realizace vybraných priorit
rozvoje kraje Vysočina, obsažených v Programovém doplňku pro rok 2004, bude využití
Fondu Vysočiny.
Předpokládá se, že programový doplněk bude obdobně
zpracován také pro rok 2005
a léta následující. Dokument
s navrženými aktivitami pro
příští rok bude předložen zastupitelstvu kraje ke schválení
koncem tohoto roku.
Původní obsahový rámec
struktury hlavních a dílčích
cílů Programu rozvoje kraje
Vysočina přitom zůstává dlouhodobě platný.
Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Zařazování do platových tříd
(2. část)
5. Snižování osobních příplatků
Osobní příplatek je nenároková platová složka a při jejím
přiznávání je zaměstnavatel
závislý na výši prostředků na
platy, která zbývá po uplatnění
nárokových částek, takže teprve potom může být zaměstnanec ohodnocen za větší rozsah
a kvalitní plnění úkolů atd. Doporučujeme přiznávat osobní
příplatky na dobu určitou, aby
ředitelé měli možnost změn
a úprav. Nařízení vlády nestanovuje žádnou podrobnější
formu ani četnost hodnocení
zaměstnanců pro účely posky-

tování osobního příplatku. Je
v pravomoci zaměstnavatele,
jakou formou a jak často bude
hodnotit, zda zaměstnanci
splňují kritéria stanovená pro
poskytování příplatku, a jak
často bude na základě tohoto
hodnocení přiznávat nebo
měnit výši dříve přiznaných
osobních příplatků. Není vyloučeno tedy ani např. čtvrtletní hodnocení a s ním spojené
rozhodování o výši osobního
příplatku, což zaměstnavateli
nebrání změnit výši osobního
příplatku i v průběhu tohoto
období, např. při neplnění
pracovních povinností. Další

kritéria a podmínky, za jakých
bude příplatek poskytován
(první podmínkou je dostatek
mzdových prostředků), by
měly být stanoveny ve vnitřním předpise zaměstnavatele,
se kterým musí být zaměstnanci seznámeni.
6. Změna platového stupně
a nový odečet roků z praxe
u stávajících zaměstnanců
není možný
Vzhledem k častým dotazům
(převážně ze strany ředitelů
ZŠ a MŠ, kterým stanovuje
plat obecní úřad) znovu upozorňujeme na § 14 nařízení
vlády č. 330/2003 Sb., podle
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kterého se při přeřazení do jiné
platové třídy ke dni 1. 1. 2004
u stávajících zaměstnanců
v žádném případě nepřehodnocuje započtená praxe
ani se nedělají nové odpočty
při neplnění vzdělání stanoveného katalogem!!! Tzn. že
všichni zaměstnanci zůstanou
zařazeni ve stejném platovém
stupni jako dosud a započtená
délka praxe se nezmění. Např.
ředitelce MŠ, která má úplné
střední odborné vzdělání a bude od 1. 1. 2004 přeřazena z 8.
do 10. platové třídy, se budou
i nadále odečítat z praxe pouze
2 roky, což by již mělo být
provedeno od doby zařazení
do 8. platové třídy a zůstává
i nadále.
7. Příplatky za vedení se
nemění
V novém nařízení vlády č.
330/2003 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se
oproti stávající úpravě nezměnily podmínky a stanovená

A

výše rozpětí pro stanovení příplatků za vedení a zvláštních
příplatků, takže tyto příplatky
by se neměly v souvislosti se
změnou právních předpisů od
1. 1. 2004 měnit.
8. Zařazení účetní vykonávající práce v 10. platové třídě,
pokud má středoškolské
vzdělání a pracovní smlouvu
uzavřenu na dobu neurčitou
Neplnění předepsaného stupně
vzdělání pro 10. platovou třídu
není důvodem k zařazení do
nižší platové třídy. Zaměstnavatel musí takovou účetní zařadit do 10. platové třídy, která
odpovídá nejnáročnější práci,
jejíž výkon na ní požaduje.
Pokud nejsou splněny podmínky umožňující výjimečné
zařazení do této platové třídy
na dobu neurčitou (v tomto
případě pouze výjimka z důvodu dlouhodobé praxe a prokázané schopnosti k výkonu
této práce a stáří nad 45 let),
které zaměstnavatel není povinen využít, postupuje tak,

Odbor územního
plánování
a stavebního rádu

Zastupitelstvo kraje Vysočina
schválilo dotace na zpracování
územně plánovacích dokumentací
obcí v roce 2004
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání
dne 17. 2. 2004 seznam obcí, kterým bude v letošním roce
poskytnuta dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování
konceptu nebo návrhu územního plánu obce.
Z celkového počtu 48 podaných žádostí pouze 4 žádosti nebyly po předchozím projednání v radě kraje doporučeny zastupitelstvu kraje ke schválení poskytnutí dotace, a to z důvodů nesplnění podmínek Pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu kraje Vysočina na územně plánovací činnost obcí.
S odsouhlasenými obcemi kraj Vysočina uzavře smlouvu
o poskytnutí dotace, kde budou stanoveny konkrétní platební
a technické podmínky a základní povinnosti a důsledky porušení závazků příjemce dotace.
Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního
řádu, telefon: 564 602 270, e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

že zařadí tuto pracovnici do
10. platové třídy a seznámí ji
s tím, že práce, jež vykonává,
je nadále možno přidělovat
nejdéle po dobu 4 let, pokud
nezahájí příslušné studium.
Pokud toto studium nezahájí,
je zaměstnavatel povinen projednat s ní v předstihu změnu
pracovní smlouvy a sjednat
výkon prací, pro které splňuje kvalifikační předpoklady.
Pokud zaměstnavatel takovou
práci nemá nebo zaměstnanec
odmítne na změnu pracovní
smlouvy přistoupit, je splněna podmínka pro rozvázání
pracovního poměru podle §
46 odst. 1 písm. e) Zákoníku
práce.
9. Výjimky při zařazování
provozních zaměstnanců do
platových tříd
Od 1. 1. 2004 by se měly promítnout do vnitřního předpisu
zaměstnavatele některé změny
související s novým nařízením
vlády. Při zařazování zaměstnanců vykonávajících převáž-
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ně manuální práce a zařazených nejvýše do 8. platové třídy může zaměstnavatel využít
ustanovení § 2 odst. 3 nařízení
vlády, podle kterého stanovuje vnitřním předpisem nižší
kvalifikační požadavky, než je
stupeň vzdělání stanovený nařízením vlády, např. vyučení
v oboru u kuchařek. Zároveň
může prominout vzdělání
zaměstnancům zařazeným do
první až čtvrté platové třídy.
V případě vydání platového
předpisu se posuzuje plnění
kvalifikačních
požadavků
stanovených tímto předpisem, a nikoliv kvalifikačního
předpokladu stupně vzdělání
stanoveného katalogem prací,
proto u těchto zaměstnanců
nepřichází v úvahu odpočet
let praxe za neplnění stupně
vzdělání.
Zdeněk Ludvík, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 222, e-mail:
ludvik.z@kr-vysocina.cz

Byly vyhlášeny
volby do
Evropského parlamentu
V částce 18 Sbírky zákonů bylo
pod č. 55 uveřejněno rozhodnutí prezidenta republiky ze dne
5. února 2004 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu.
Podle § 3 odst. 2 zákona č. 62/
2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů (dále jen
zákon o volbách do EP) se za
den vyhlášení voleb považuje
den, kdy byla rozeslána částka
Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí prezidenta republiky
o vyhlášení voleb uveřejněno.
Jelikož částka 18 Sbírky zákonů byla rozeslána dne 10. února
2004, byly volby vyhlášeny
tímto dnem.
V této souvislosti upozorňujeme, že v souladu s § 26 odst. 4
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů,

nelze v době od vyhlášení
voleb do vyhlášení celkových
výsledků voleb Státní volební
komisí měnit stálé volební
okrsky.
Podle § 30 odst. 2 zákona o volbách do EP může volič požádat
ode dne vyhlášení voleb o vydání voličského průkazu, a to
u obecního úřadu, kde je veden
ve stálém seznamu voličů, tedy
v místě, kde je hlášen k trvalému pobytu. Upozorňujeme
však, že dle téhož ustanovení
může obecní úřad vydat voliči
voličský průkaz nejdříve 15
dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve ode dne 27. května 2004.
Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail:
kucharova.a@kr-vysocina.cz
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Úkoly krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností
v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
Povinnosti v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
(HOPKS) krajským úřadům
a obecním úřadům s rozšířenou působností ukládá zákon
241/2000 Sb., (dále jen zákon)
o hospodářských opatřeních pro
krizové stavy, doplněný vyhláškou Správy státních hmotných
rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských
opatření pro krizové stavy.
Pro sjednocení činnosti byla
pro tuto oblast vydána Metodika po plánování a zajišťování
nezbytných dodávek v systému
HOPKS.
Zákon stanovuje pravomoc vlády
a správních úřadů při přípravě
a přijetí HOPKS. Stanovuje též
práva a povinnosti fyzických
i právnických osob při přípravě
a přijetí HOPKS. Pro účely zákona se rozumí hospodářským
opatřením pro krizové stavy
organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech
pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb,
bez níž nelze zajistit překonání
krizových stavů.
Hospodářská opatření pro krizové stavy jsou přijímána po
vyhlášení krizových stavů a jsou
určena:
k uspokojení základních potřeb
fyzických osob na území České
republiky umožňující přežití
krizových stavů bez těžké újmy
na zdraví
pro potřebu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských
záchranných sborů a havarijních
služeb
pro podporu výkonu státní
správy
Přípravu HOPKS organizují
správní úřady.
Krajský úřad v systému
HOPKS v přenesené působnosti:
zpracovává plán nezbytných
dodávek
zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních

životních potřeb obyvatel kraje
rozhoduje o použití regulačních
opatření
Obecní úřady obce s rozšířenou
působností v systému HOPKS
v přenesené působnosti:
připravují a vyhlašují regulační
opatření a plní úkoly uložené jim
krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek
Systém nouzového hospodářství
Tento systém zabezpečuje, aby
nezbytné dodávky probíhaly
způsobem obvyklým pro období
mimo krizové stavy.
Krajský úřad zpracuje plán
nezbytných dodávek, které
obsahují seznam nezbytných
dodávek a přehled jejich dostupných dodavatelů, již podnikají
v jejich správních obvodech.
Tato činnost vyžaduje pracovat
se značným množstvím a rozsahem informací, shromažďování,
ověřování, seskupování, třídění
a analyzování dle aktuální potřeby při řešení vzniklé krizové
situace. Informační podpora pro
oblast nouzového hospodářství je
v současné době řešena softwarovým nástrojem pro plánování
civilních zdrojů Argis. Jeho databázi se zdroji nezbytných dodávek naplňuje hasičský záchranný
sbor kraje. Krajský úřad po poradě s pracovníky krizového řízení
obcí s rozšířenou působností
předal obcím přístupová hesla
pro potřebu nahlížení do databáze zdrojů. Nezbytnou dodávku
hradí její odběratel.
Pohotovostní zásoby
V případech kdy není možno
nezbytnou dodávku zajistit, lze
příslušné zásoby pořídit z prostředků státu a udržovat je jako
pohotovostní zásoby. Tyto vytváří správa státních hmotných
rezerv. Pohotovostní zásoby se
po stanovené době vracejí.
Zásoby pro humanitární pomoc
Jsou vytvářeny správou stáních
hmotných rezerv. O jejich vydání
rozhoduje předseda správy státních hmotných rezerv na základě

požadavku krajského úřadu a obce s rozšířenou působností. Za
přidělení zásob pro humanitární
pomoc fyzickým osobám vážně
postiženým krizovou situací
odpovídá krajský hejtman a starosta obce s rozšířenou působností, kterému byly zásoby pro
humanitární pomoc poskytnuty.
Vydané zásoby se neuhrazují ani
nevracejí.
Regulační opatření
Tato opatření slouží ke snížení
spotřeby nedostatkových surovin, výrobků a energií nebo
usměrnění spotřeby v souladu
s krizovými plány v případech,
kdy krizová situace nabývá
takového rozsahu, že běžné
ekonomické nástroje nejsou při
zajišťování nezbytných dodávek
dostatečně účinné. Regulační
opatření mohou být přijata jen
v případě, že účinku s nimi spojeného nelze dosáhnout jinak,
a mohou být vyhlášena jen na
nezbytně nutnou dobu. K jejich
zrušení musí dojít nejpozději

při zrušení krizového stavu. Regulační opatření může vyhlásit
hejtman kraje nebo starosta obce
s rozšířenou působností.
Hospodářská opatření pro krizové stavy představují širokou
škálu materiálních zdrojů, prací
a služeb. Byla v masové míře použita při povodních v roce 2002.
Byly využity zdroje nezbytných
dodávek, materiální zdroje hmotných rezerv, pohotovostní zásoby
a zásoby humanitární pomoci.
V kraji Vysočina byl ze zdrojů
státních hmotných rezerv postaven most na přemostění řeky
Hodonínky po zničující povodni
v obci Štěpánov nad Svratkou
v červenci 2002, kdy bylo nutno
po stržní kaskády mostů přívalem vody zabezpečit přemostění
řeky, a tím komunikační dostupnost odříznuté části obce.
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Odbor sekretariátu
reditele a krajského
živnostenského úradu
Zákon o pohřebnictví – Metodická
pomoc obcím (vzory smluv)
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor sekretariátu ředitele
a krajského živnostenského úřadu, upozorňuje všechny obce
v kraji Vysočina, že na základě požadavků tajemníků obecních
úřadů byly zpracovány vzory smluv o nájmu hrobového místa,
smluv o správě veřejného pohřebiště, smluv o správě veřejného pohřebiště v jiné obci a vzory plné moci včetně komentáře,
zpracované podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto materiály jsou k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu kraje Vysočina na adrese: www.kr-vysocina.cz >
Krajský úřad > Metodická pomoc obcím.
Jaroslava Váchová, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail: vachova.j@kr-vysocina.cz
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Na co se nás casto ptáte

Jak se dařilo v roce 2003 poprvé v krajských
podmínkách radonový program naplnit?
Radonový program ČR v roce 2003 v regionu Vysočina
Monitoring radonu v bytových objektech
Rozmísťování detektorů
Úkol rozmístit ....................................................................................... 1 400 ks detektorů .............. tj. pro 700 bytů
Skutečnost ............................................................................................. 3 750 ks detektorů ............tj. pro 1 875 bytů
Státní dotace do kraje:
plánovaná .......................................................................................................... 70 000,- Kč
získaná ............................................................................................................. 187 500,- Kč
Sběr detektorů
Sběr detektorů rozmístěných v roce 2002 ......................................................... 1 479 ks
Státní dotace na sběr detektorů ...................................................................... 36 975,- Kč
Státní dotace na monitoring radonu celkem ............................................... 224 475,-Kč
Navýšení počtu monitorovaných objektů s předpokládaným zvýšeným výskytem radonu přispěje ke včasnému zjištění závadných
objektů a k ozdravění pobytových prostor obyvatel i ke snížení jejich radonové zátěže.
V rámci ČR rozmístěno celkem 9 337 detektorů. Kraj Vysočina se podílí 40 % s rozmístěním největšího počtu detektorů z celé ČR.
Odradonování veřejných vodovodů
Počet odradonovacích zařízeních .................................................................................... 6
Získaná státní dotace celkem .................................................................... 9 306 650,- Kč
z toho pro obce:
Řečice (PE) ................................................................................................... 1 780 800,-Kč
Horní Radslavice (TR) ................................................................................ 1 796 550,-Kč
Hojkov (JI) .................................................................................................... 1 166 000,-Kč
Mirošov (JI) .................................................................................................. 1 546 650,-Kč
Smrčná (JI) .................................................................................................... 1 199 100,-Kč
Řásná (JI) ....................................................................................................... 1 817 550,-Kč
Realizace protiradonových opatření na veřejných vodovodech přispěla ke snížení radonové zátěže 1 024 zásobovaných obyvatel
a pomohla šesti obcím v realizaci kvalitních odradonovacích zařízení, která by z vlastních zdrojů obcí nemohla být realizována.
Získaná st. dotace do regionu Vysočina činila úhrnem 9 531 125,- Kč, což je cca 27% z celkové státní dotace na Radonový program ČR (35 mil.Kč) vyčleněné ze státního rozpočtu na rok 2003.
Co se nepodařilo a proč?
Nepodařilo se realizovat jediné protiradonové ozdravné
opatření v bytech. Důvodem
byla opožděná nová legislativa
– vyhláška MFČR č. 107/2003
Sb., která nabyla účinnosti
až 1. 5. 2003 a navazující
metodický postup vydaný
MFČR 19. 5. 2003. Opozdilo
se rovněž přezkoumávání
dosavadních výsledků měření
radonu v objektech státními
institucemi – výsledky známy
až koncem roku. Ovlivněno

též vzdálenou dostupností
státní dotace přes MFČR, což
zapříčinilo odstup některých
žadatelů od získání dotace na
právě rekonstruovaný objekt.
Ne všichni majitelé postižených objektů si uvědomili, že
musejí o dotaci sami projevit
zájem.
Je možno získat státní dotaci
též na nově zkolaudovaný
objekt?
Ustanovení §3, odst. 1, písm.
a) vyhl. č. 107/2003 Sb. říká,
že dotace může být poskytnu-

ta vlastníkovi bytu, bytového
nebo rodinného domu užívaného k trvalému bydlení, k jehož
výstavbě bylo vydáno stavební
povolení do 28. února 1991,
jestliže průměr hodnot objemové aktivity radonu (OAR)
ze všech obytných místností
a kuchyní bytu, bytového
nebo rodinného domu je vyšší
než 1 000 Bq/m 3. Z toho vyplývá, že na objekty s datem
vydání stavebného povolení
pozdějším než výše uvedeným
se dotace nevztahuje, neboť

od tohoto data jsou veškeré
stavební materiály z hlediska
radonu a jeho produktů státem
monitorovány.
Vyskytuje se radon v nadměrném množství také v nových moderních rodinných
domech?
Státní ústav radiační ochrany
při namátkovém pokolaudačním průzkumu v obydlích zjistil, že v některých moderních
rodinných domech překračuje
koncentrace radonu doporučenou hodnotu 200 Bq/m 3.

číslo 3/2004
Jak to zjistím a kolik to bude
stát?
U Státního ústavu radiační
ochrany, Piletická 57, 500 03
Hradec
Králové,
telefon
495 211 487, email: dhladik@suro.cz lze objednat pokolaudační měření radonu (roční)
pomocí stopových detektorů
korespondenčním způsobem
zdarma. Výsledky budou sděleny pouze účastníkovi měření
a nemají žádný zpětný vliv na
kolaudaci. Součástí je též možnost bezplatného korespondenčního měření radonu ve
vodě, pokud je z individuálního
zdroje.
Jak je zabezpečen v kraji Vysočina radonový program na
rok 2004?
Monitoring radonu bude pokračovat na základě smlouvy mezi
krajem Vysočina a Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost schválené usnesením Rady
kraje Vysočina č. 539/18/2003/
RK dne 27. 5. 2003. Po kompletaci databáze monitoringu
radonu Státním úřadem pro
jadernou bezpečnost (koncem
února) bude moci být zahájen
monitoring radonu v tomto
roce. Předpokládá se rozmístění cca 1 750 ks detektorů a sběr
3 750 ks detektorů rozmístěných v minulém roce.
Počítá se také s realizací protiradonových ozdravných opatření v bytech, a to převážně
v rodinných domcích. Za tímto
účelem bylo krajem přímo
písemně osloveno 23 potenciálních žadatelů, kteří podle
přezkoumání výsledků dosavadních měření radonu mají
možnost státní dotaci získat.
Ke dnešnímu dni jich projevilo
zájem 6, z toho 4 z okresu Třebíč a 2 z okresu Jihlava.
Množství odradonovaných veřejných vodovodů bude závislé
na počtu podaných žádostí jednotlivými obcemi a doporučení
Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost k jejich realizaci.
Pro tyto účely je ve státním
rozpočtu počítáno s částkou
35 mil. Kč.
Jaroslav Šmejkal, odbor
životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz
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Přečetli jsme za vás...
V částce 7 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 23. ledna 2004 byl vydán pod č. 22 zákon
o místním referendu a o změně některých zákonů, kde jsou např. v § 4 uvedeny překážky ve
výkonu práva hlasovat v místním referendu, v § 5 se hovoří o dni a době hlasování v místním
referendu, § 7 upravuje případy, kdy vyhlášení referenda je nepřípustné, § 9 hovoří o vytvoření
přípravného výboru a jeho kompetencích, § 11 stanovuje obsahové náležitosti podpisové listiny,
§ 13 upravuje vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru a § 14 vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva obce. Ust. § 17 až 27 stanovuje druhy komisí, které
se po vyhlášení místního referenda zřizují včetně kompetencí, způsobu ustavení, vznik a zánik
členství v komisích, průběh jednání komise, zejm. průběh prvního zasedání komise, ukončení
činnosti komisí a nároky členů komisí. Ust. § 41 až 46 upravuje způsob zjišťování výsledků
hlasování v místním referendu, kdo může být sčítání hlasů přítomen, a obsah zápisů komisí
o výsledcích hlasování včetně vyhlášení výsledků hlasování. Ust. § 48 a 49 upravuje platnost
a závaznost místního referenda.
Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. února 2004.
V téže částce pod č. 24 vyšlo sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí dle § 58 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění. Nové volby byly vyhlášeny i do zastupitelstva obce Těchobuz, okr.
Pelhřimov. Funkci registračního úřadu plní Městský úřad Pacov.
Nové volby se uskuteční dne 24. dubna 2004.
V částce 9 pod č. 29 s datem rozeslání dne 29. ledna 2004 byla vydána vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 29. ledna 2004.
V částce 12 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 5. února 2004 byl vydán pod č. 40 zákon o veřejných zakázkách a v téže částce byl vydán pod č. 41 zákon, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách.
V částce 14 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 12. února 2004 byl vydán pod č. 46 zákon,
kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
Tento zákon nabude účinnosti dne 1. března 2004 s výjimkou čl. I bodu 29, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
V částce 16 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 12. února 2004 byl pod č. 53 vydán zákon,
kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel. Mimo jiné dochází ke
změně zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
v platném znění, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, zákona č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, v platném znění, zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, v platném znění atd.
Tento zákon nabude účinnosti dne 1. dubna 2004.
V částce 18 Sbírky zákonů bylo pod č. 55 zveřejněno rozhodnutí prezidenta republiky ze dne
5. února 2004 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu. Volby byly vyhlášeny dnem
rozeslání Sbírky zákonů, ve které bylo rozhodnutí prezidenta zveřejněno, tedy dnem 10. února
2004.
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 11. a 12. června 2003.
Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina
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Projekt Vysočina BezBariér vytvořil přehled
bezbariérových přístupů na území kraje
Na přelomu roku 2002 a 2003 identifikovali partner kraje Vysočina v evropském ICT projektu PRELUDE – občanské sdružení BMI – spolu s pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ potřebu skupiny tělesně postižených občanů v oblasti
informovanosti o bezbariérových přístupech. Touto problematikou se v rámci celé ČR úspěšně zabývá občanské sdružení Bez
bariér, které provozuje internetový portál www.bezbarier.cz - pilotní projekt Vysočina BezBariér na něj navazuje.
Smyslem tohoto projektu bylo vytvoření kvalitní informační základny sumarizující stav bezbariérových přístupů na území kraje Vysočina. Hlavní myšlenkou bylo poskytnout postiženým platformu, pomocí které by nejen informace získávali, ale také sami vytvářeli.
Zkušenosti kraje získané mimo jiné v mezinárodním ICT projektu PRELUDE spolu s financemi z tohoto projektu by měly být zárukou jeho smysluplnosti i v nadnárodním kontextu.
Na adrese www.kr-vysocina.cz/bezbarier se nachází internetová aplikace, jejímž prostřednictvím mohou zdravotně postižení získávat informace o bezbariérových přístupech na veřejná místa (úřady, banky, pošty, kulturní instituce, ubytovací a stravovací zařízení
apod.) na území kraje Vysočina. Do projektu se postižení zapojili aktivně. Jejich úkolem bylo zjištění stavu bezbariérových přístupů
na vybraná veřejná místa v zadaném území kraje Vysočina a následné vložení jejich popisu do internetové aplikace. Naučili se aktivně
ovládat internetový prohlížeč a internetové technologie.
Po organizační stránce byl projekt rozčleněn do několika etap:
I. etapa – návrh aplikace a organizace sítě administrátorů, vytvoření komunikační platformy projektu, návrh datové a funkční části
www aplikace, odeslání informací do základních organizací, sběr kontaktů a odezev, prvotní naplnění aplikace daty, vytvoření metodického postupu pro zadávání dat
II. etapa – zprovoznění aplikace, školení administrátorů, design aplikace, zápis dat, školení pro administrátory, popularizace projektu
III. etapa – integrace projektu do celostátního portálu, propagace projektu v dalších regionech, analýza a design integračního konektoru na centrální portál, analýza a design GIS nadstavby, závěrečná zpráva o projektu
Jedním ze základních datových zdrojů aplikace byl např. krajský systém územní identifikace orgánů veřejné správy – ePUSA. V projektu byly využity prostředky krajského systému evidencí – KEVIS.
Popsány byly vždy významné objekty – zejména úřady veřejné a státní správy, školy, knihovny, pošty, banky, doprava, zdravotnictví
(specialisté, pohotovost, zubař) a veřejné toalety. Dále byly do systému zaneseny restaurace, hotely (ubytování) a další zajímavé objekty. Úkolem bylo vytvořit popis objektu, který obsahuje kontaktní údaje, adresu, případně i foto objektu, vlastní popis přístupu pro
vozíčkáře a upozornění na důležitá omezení. Na spolupráci při zadávání se podíleli Alena Bláhová, Iveta Fajmanová, Alena Havelková,
Josef Havelka, Ivo Krajíček, Anton Makara , Růžena Pavlíčková, Milan Šiška a Věra Vojáčková.
V současné době se pracuje na převodu informací do centrálního projetu BezBariér prostřednictvím zpřístupněného rozhraní pro
export dat.
Počet popsaných objektů dle obcí:
Ne všechny objekty v databázi splňují požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (bezbariérového
přístupu), jedná se spíše o přehledný souhrn popisných informací o možnostech objektu či možnosti jeho alternativního zpřístupnění
nebo obsloužení.
Bystřice nad Pernštejnem
5
Náměšť nad Oslavou
12
Golčův Jeníkov
10
Nové Město na Moravě
78
Havlíčkův Brod
70
Polná
17
Hrotovice
7
Přibyslav
10
Chotěboř
30
Světlá nad Sázavou
23
Jaroměřice nad Rokytnou
10
Telč
20
Jemnice
11
Třebíč
82
Jihlava
82
Třešť
18
Jihlava - Helenín
1
Velká Bíteš
57
Ledeč nad Sázavou
24
Velké Meziříčí
99
Moravské Budějovice
11
Žďár nad Sázavou
107
Martina Rojková, odbor informatiky, telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

číslo 3/2004

strana 7

ZPRAVODAJ

Nové grantové programy z Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 17. 2. 2004 vyhlásilo nové grantové programy
z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících do oblasti dopravy a rozvoje kulturních aktivit.
Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Bezpečná silnice 2004 – program na podporu akcí a opatření přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Miroslav Olšan, tel.: 564 602 412, olsan.m@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 3. 2004
Veřejná doprava 2004 – program na podporu zlepšování infrastruktury pro uživatele veřejné dopravy a zvýšení atraktivity veřejné dopravy
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Zdeněk Šálek, tel.: 564 602 235, salek.z@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 3. 2004
Veřejná letiště 2004 – program na podporu úprav a modernizace veřejných vnitrostátních letišť
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Zdeněk Šálek, tel.: 564 602 235, salek.z@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 3. 2004
Klenotnice Vysočiny 2004 – program na podporu kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví muzeí a galerií kraje
(odbor kultury a památkové péče, PhDr. Katina Lisá, tel.: 564 602 249, lisa.k@kr-vysocina.cz; Mgr. Aleš Seifert tel.: 564 602 260,
seifert.a@kr-vysocina.cz; Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 19. 4. 2004
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových
stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz
Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Odbor kontroly

Přezkoumání hospodaření obcí za rok 2003
V měsíci únoru zahájili
pracovníci oddělení veřejnosprávní kontroly krajského
úřadu přezkumy hospodaření obcí v kraji Vysočina.
Z celkového počtu 729 obcí
požádalo v zákonem stanoveném termínu o přezkoumání jejich hospodaření 674
obcí, tj. o 8 méně než v loňském roce. Ostatní obce,
které si nechají přezkoumat
své hospodaření auditorem,
jsou povinny tuto skutečnost
oznámit příslušnému finančnímu úřadu.
Předmět a obsah přezkoumání
se i letos řídí vyhláškou Ministerstva financí č. 41/2002
Sb. Kontrolní pracovníci,
kteří přešli na krajský úřad

z bývalých okresních úřadů k 1. 1. 2003 a provádějí
přezkumy hospodaření, byli
řádně proškoleni tak, aby byl
zajištěn jejich jednotný postup
při ověřování hospodaření
obcí a vyhotovení zpráv.
Závěry zpráv o výsledcích
přezkoumání budou důsledně
vycházet ze znění vyhlášky
MF. To znamená, že v případě
zjištění nedostatků bude vždy
ve zprávě uvedeno, o jaký
konkrétní nedostatek se jedná
a jaký právní předpis tím byl
porušen. Vzhledem k některým opakovaným dotazům je
nutné znovu zdůraznit, že tyto
zprávy neobsahují auditorský
výrok ani nestanovují žádná
nápravná opatření. Podle

zákona o obcích projednává
zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření spolu se závěrečný účtem zastupitelstvo
obce, které současně přijímá
opatření k nápravě zjištěných
nedostatků.
Plán provádění přezkumů
v jednotlivých obcích je organizován tak, aby každá obec
obdržela aspoň dva týdny
předem písemné oznámení
o termínu zahájení přezkumu.
Současně je v tomto oznámení
uvedeno, jaké podklady má
obec připravit, aby byl průběh
přezkumu efektivní. V případech specifických požadavků
obcí na termín provedení
přezkumu je možné se obrátit
na pracovníky oddělení veřej-

nosprávní kontroly krajského
úřadu, kteří podle svých
časových možností upraví
harmonogram. Pro informaci
lze uvést, že na jednoho kontrolního pracovníka krajského
úřadu připadá v průměru téměř 50 obcí.
V rámci příprav na přezkoumání hospodaření lze také
využít shrnutí výsledků přezkumů za rok 2002, které jsou
zveřejněny ve dvou materiálech na internetových stránkách kraje Vysočina v části
Metodická pomoc obcím.
Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 810, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz

číslo 3/2004
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Vysocina a Evropská unie

Operační programy pro období 2004–2006
Vážení čtenáři, v předešlých
článcích jsme vás seznámili
se strukturálními fondy EU,
ze kterých bude Česká republika po svém vstupu do
EU čerpat finanční prostředky. Následujícími články na
tuto problematiku navážeme
představením pěti operačních
programů, které jsou nástroji
pro přerozdělení prostředků ze strukturálních fondů
v ČR.
Celkem bude v ČR realizováno 5 operačních programů:
operační program Rozvoj
lidských zdrojů, operační
program Průmysl a podnikání, operační program
Infrastruktura,
operační
program Rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství
a Společný regionální operační program. Rozdíl mezi
Společným regionálním operačním programem a ostatními
čtyřmi operačními programy
je kromě obsahové části také
v rozhodování o úspěšných
projektech a způsobu implementace programu. Zmíněné
čtyři operační programy řeší
danou problematiku na celonárodní úrovni. Znamená to
tedy, že o finanční prostředky
„soutěží“ subjekty z celé ČR.
Naopak Společný regionální
operační program podporuje
především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české
legislativy spadá do působnosti
obcí nebo krajů a o výběru projektů je rozhodováno na úrovni
Regionu soudržnosti NUTS II.
Náš kraj je začleněn do Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, který je tvořen krajem
Vysočina a krajem Jihomoravským. O finanční prostředky
přidělené na NUTS II soutěží
tedy pouze subjekty se sídlem
v daném Regionu soudržnosti.
Nyní vás velmi stručně seznámíme se zacílením operačních
programů:

Globálním cílem operačního
programu Rozvoj lidských
zdrojů je dosažení vysoké
a stabilní úrovně zaměstnanosti
založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci
sociálně vyloučených skupin
obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného
rozvoje.
Operační program Rozvoj
venkova a multifunkční zemědělství je zaměřen především na
investice do zemědělství včetně
podpory mladých zemědělců
a dále na zpracování produktů
zemědělské výroby.
Operační program Průmysl
a podnikání řeší zejména problematiku zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb a dokončení
potřebných strukturální změn
v průmyslu.
Operační program Infrastruktura je zaměřen na ochranu a zlepšování stavu životního
prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury
při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na
naplňování standardů Evropské
unie.
Globálním cílem Společného
regionálního
operačního
programu je dosažení trvalého
hospodářského růstu i růstu
kvality života obyvatel regionů
prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na
tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na
zlepšení kvality infrastruktury
a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů
a na prohlubování sociální integrace.
Ke každému operačnímu programu budou zpracovány 2 základní dokumenty – programový dokument a programový dodatek.
Programový dokument obsahuje
zejména shrnutí stávající situace,
výčet a zaměření jednotlivých

opatření operačního programu,
alokace finančních prostředků
a formy podpory. Programový
dodatek pak podrobněji rozpracovává jednotlivá opatření, obsahuje uznatelné náklady projektu
a hodnoticí kritéria.
Koncem listopadu 2003 byly
programové dokumenty všech
operačních programů odeslány
na schválení do Bruselu. V současné době jsou schváleny programové dokumenty operačního programu Infrastruktura,
Průmysl a podnikání a Společného regionálního operačního
programu a probíhají práce na
dopracování
programových
dodatků.

Znění všech operačních programů najdete na webových
stránkách www.strukturalni-fondy.cz nebo na www.kr-vysocina.cz > Dokumenty odborů
krajského úřadu > Odbor regionálního rozvoje > Příprava
na čerpání fondů EU. Protože
stále probíhá dopracování
jednotlivých dokumentů, jsou
na těchto stránkách průběžně
aktualizovány.
Jaromíra Lojdová, oddělení
sekretariátu Regionální rady
Regionu soudržnosti NUTS II
Jihovýchod, odbor regionálního
rozvoje
telefon: 564 602 544, e-mail:
lojdova.j@kr-vysocina.cz

Český statistický úřad informuje
Statistická ročenka kraje
Vysočina 2003

stručnou charakteristikou kraje,
grafy a kartogramy.
Regionální ediční plán 2004
Krajské reprezentace Jihlava

Publikace nabízí základní údaje
o demografickém, sociálním
a ekonomickém vývoji kraje
Vysočina a jeho okresů v roce
2003 ve vybraných ukazatelích
v delší časové řadě, meziokresní
a mezikrajská srovnání, vybrané údaje o správních obvodech
obcí s rozšířenou působností
a městech, doplněna časovou
řadou základních ukazatelů
za celou Českou republiku,

Statistická ročenka kraje Vysočina 2004
Statistický bulletin – kraj
Vysočina
Správní obvody obcí s rozšířenou působností – kraj Vysočina
2004
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 2004 – kraj Vysočina
Dojížďka za prací a do škol
v kraji Vysočina (na základě
výsledků SLDB 2001)
Objednávky přijímá:
Český statistický úřad
Krajská reprezentace Jihlava
Věžní 26
586 01 Jihlava
e-mail: infoservisvys@gw.czso.cz‚ tel. 567 310 402, fax
567 310 006
http://www.czso.cz/kraje/ji

číslo 3/2004
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Ohlédnutí za rokem 2003...
V této rubrice vám přinášíme souhrnné informace o tom nejdůležitějším, čeho se podařilo docílit v jednotlivých oborech činnosti,
kterými se zabýval kraj a krajský úřad v roce 2003. V žádném případě se nejedná o vyčerpávající přehled. Jde pouze o výběr,
jenž má ilustrovat šíři agend zajišťovaných krajským úřadem. Řada informací, které uvádíme v této rubrice, jsou zajímavé nejenom jako ohlédnutí za předchozím rokem, ale především z hlediska toho, že předurčují vývoj v roce 2004.
Miliony pro obce a města na
hospodaření v lesích
I v letošním roce mohly obce
a města žádat o finanční příspěvek na hospodaření v lesích.
Na základě jejich žádostí o příspěvky na hospodaření v lesích
jim bylo ke 30. 11. 2003 vyplaceno krajským úřadem přes 10
milionů korun (včetně lesních
družstev obcí). Celková částka,
která byla v této oblasti vyplacena k tomuto datu Krajským
úřadem Vysočina, odborem

lesního a vodního hospodářství
a zemědělství, pak činila více
než 25 milionů Kč.
Odbor se ve spolupráci s obecními úřady obcí s rozšířenou
působností podílel na pořádání
školení pro povodňové orgány
obcí v na Třebíčsku, Havlíčkobrodsku a Žďársku.
V rámci grantového programu Čistá voda 2003 určeného
k podpoře projektů v oblasti
zásobování vodou a odvádění
a čištění odpadních vod bylo

přiznáno poskytnutí finančních
prostředků v celkové výši 3
miliony Kč obcím, městům
a jejich svazkům.
Na územní plány obcí schválil
kraj přes milion korun
V loňském roce, tedy 2003,
byla vytvořena Pravidla na
poskytování dotací obcím na
územně plánovací činnost. 19
obcím byla schválena dotace
v celkovém objemu 1 496 998
mil. Kč na územní plány obcí

a zavedení jednotného systému
digitálního zpracování územních plánů obcí.
Zastupitelstvem kraje Vysočina
bylo schváleno zadání územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina jako základní
plánovací dokument pro řešení
nadmístních zájmů.
Radka Burketová, odbor
sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 142, e-mail:
burketova.r@kr-vysocina.cz

Tuzemské i zahraniční veletrhy jsou dobrou
příležitostí pro prezentaci
Veletrhy cestovního ruchu
jsou příležitostí k oslovení
jak odborné, tak široké veřejnosti nabídkou turistických
možností v regionu a zároveň příležitostí přilákat do
kraje tuzemské i zahraniční
turisty.
Výběru konkrétních veletrhů,
kterých se kraj Vysočina účastní, předchází vyhodnocení

potenciálu regionální nabídky,
analýza struktury návštěvníků,
kteří do kraje přijíždějí, a příprava odpovídajících propagačních materiálů.
Vysočina je regionem s velkým
potenciálem především pro
domácí turistiku a významnou příležitostí pro jeho další
rozvoj jsou rodinné pobyty
v klidném prostředí zachovalé

Stánek kraje Vysočina na veletrhu ITF v Bratislavě

přírody. Proto byl zpracován
katalog Prázdniny na venkově
s nabídkou stovky penzionů,
chalup, zemědělských usedlostí a letních bytů. Pro vyznavače aktivního trávení volného
času byl sestaven katalog Tipy
na výlety, který obsahuje 42
tras pro pěší putování, cykloturisty i motoristy, a katalog
Aktivní dovolená, jenž poradí,

kde lyžovat, jezdit na koni,
sjíždět řeku či zlézat skály. Pro
milovníky historie a památek
byla aktualizována brožura
Historická města. Do souhrnného přehledu Ubytování
se zapojilo přes 300 hotelů,
penzionů, kempů i turistických
ubytoven.
Uvedená nabídka byla představena na veletrzích Regiontour

Stánek kraje Vysočina na veletrhu Regiontour v Brně

číslo 3/2004
Brno (8. 1.–11. 1.), Holiday
World Praha (12. 2.–15. 2.)
a bude prezentována na veletrzích Infotour v Hradci Králové (19. 3.–20. 3.) a Dovolená
2004 v Ostravě (15. 4.–18. 4.).
Doplněna byla propagačními
materiály o turistických atraktivitách měst a mikroregionů,
řada jejich zástupců se zejména
brněnského veletrhu aktivně
účastnila.
Mezi zahraničními návštěvníky jsou nejpočetněji zastoupenými zdrojovými zeměmi
Německo, Polsko, Slovensko
a Holandsko, proto byly turistické možnosti v lednu představeny na ITF Bratislavě
(15. 1.–18. 1.), Vakantiebeurs
v Utrechtu (13. 1.–18. 1.)
a CMT ve Stuttgartu (17. 1.–
25. 1.) a v listopadu budou pre-

zentovány v Poznani a Lipsku.
Slovenská veřejnost se nejvíce
zajímala o památky, pobyty
na venkově, turistiku a cykloturistiku, holandská veřejnost
o pobyty v přírodě a turistiku,
německá veřejnost upřednostňuje pobyty v kempech a kombinaci poznávání kulturního
i přírodního dědictví.
Pro prezentaci na tuzemských
veletrzích byla zvolena jednotná podoba expozice zdůrazňující malebnou a zachovalou
přírodu Vysočiny, na zahraničních veletrzích byl region
představen v celorepublikovém
stánku agentury CzechTourism.
Ivana Mahelová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 533, e-mail:
mahelova.i@kr-vysocina.cz

Upozornění pro zaměstnance
ohlašoven městských
a obecních úřadů
Dle § 1 zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci
obyvatel) obsahuje evidence
obyvatel údaje mj. i o cizincích s povolením k pobytu
na území České republiky
a o osobách, kterým byl na
území České republiky udělen azyl.
Podle § 11 zákona o evidenci
obyvatel je hlášení pobytu
těchto osob upraveno zvláštními právními předpisy, kterými
jsou zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č.
325/1999 Sb., o azylu a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů. Pro ohlašovny městských a obecních
úřadů jsou tyto údaje pouze
informativní, což znamená, že
si mohou u těchto osob zavést
„přihlašovací lístek pro trvalý
pobyt – cizinec“ a tyto přihla-
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šovací lístky zařadit odděleně
do registračních skříní.
V případě žádosti cizince, který má pobyt na území České
republiky povolen, a osoby, jíž
byl udělen azyl, o výdej dat
z informačního systému evidence obyvatel (dále jen IS) dle
§ 8 zákona o evidenci obyvatel,
postupuje ohlašovna obvyklým
způsobem a informaci poskytne na stejném tiskopise jako
u občana České republiky.
Pokud ohlašovna zjistí nesrovnalost údajů u shora uvedených
osob v IS s doklady, které má
k dispozici (např. oddací list,
rodný list, úmrtní list, doklad
o změně názvu ulice apod.),
obrátí se písemně na příslušné
oddělení cizinecké policie se
žádostí o odstranění nesrovnalosti. K žádosti zároveň přiloží
doklad, ze kterého byla nesrovnalost zjištěna.
Věra Burešová, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 179, e-mail:
buresova.v@kr-vysocina.cz

Informace
Zasílání zásilek na obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve stupni utajení „vyhrazené“
Ředitel odboru správních činností Ministerstva vnitra ČR
JUDr. Zdeněk Němec požádal na poradě ředitelů krajských úřadů,
konané dne 10. 12. 2003, aby na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, kde jsou vyřizovány žádosti občanů o občanské
průkazy a cestovní doklady, byli zajištěni zaměstnanci s prověřením ve stupni utajení „vyhrazené“ pro účely přebírání čistopisů
občanských průkazů, cestovních dokladů a dalších tiskopisů. Důvodem k tomuto opatření je skutečnost, že v případě nepřítomnosti osoby, oprávněné k přebírání uvedených zásilek, se tyto vracejí
zpět na MV ČR.

Povinnost poskytování údajů z informačního
systému evidence obyvatel soudním exekutorům
Upozorňujeme na povinnost obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností poskytovat v rámci svého správního obvodu informace z centrální evidence obyvatel soudním exekutorům v souladu
s ust. § 33 a 34 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád), a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon o soudních exekutorech). Ke své žádosti o součinnost
předloží soudní exekutor originál usnesení soudu o pověření
k provedení exekuce nebo kopii usnesení, která bude ověřena dle
zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání
potvrzení orgány obcí a okresními úřady, v platném znění. Nestačí
usnesení soudu opatřit exekutorským razítkem, neboť se nejedná
o úřední ověření. Povinností soudního exekutora však není dokládat způsob provedení exekuce. Podle § 34 odst. 1 zákona o soudních exekutorech je součinnost poskytována bezplatně (viz zákon
č. 360/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.)

Matriční událost státního občana
České republiky v cizině
V případě matriční události státního občana České republiky
v cizině (narození, úmrtí) se do informačního systému evidence
obyvatel zapisuje pouze stát, kde k takové události došlo.

Možnost vydávat občanské průkazy bez strojově čitelné zóny skončila
Podle platné právní úpravy (§ 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech) nelze po 1. lednu 2004 vydávat občanské
průkazy bez strojově čitelných údajů.
V současné době je dokončován legislativní proces směřující k novelizaci zákona o občanských průkazech, který by měl umožnit
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností vydávat občanské
průkazy bez strojově čitelných údajů, ale pouze v zákonem stanovených případech, a po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra ČR.
Nabytí účinnosti této novely se předpokládá ke dni 1. dubna 2004.
Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina.cz
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Poskytování dotací na obnovu
kulturních památek v kraji
Vysočina
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 17.
února 2004 usnesením č. 059/
01/2004/ZK schválilo Pravidla pro poskytování dotací na
obnovu kulturních památek
v kraji Vysočina. V rozpočtu
kraje je pro tento druh dotace
vyčleněna částka 12 milionů
korun.
Dotace může být poskytnuta na
památkovou obnovu movitých
a nemovitých kulturních památek, tj. údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování a na
vytvoření potřebných podkladů pro tuto obnovu, tj. stavebně
historické průzkumy (dále jen
„obnova kulturních památek“).
Dotace se poskytují na obnovu
kulturních památek, které se
nacházejí v kraji Vysočina.
Dotace se poskytují vlastníkům kulturních památek, tj.
věcí movitých i nemovitých,
popř. jejich 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 poskytované
vlastníkům kulturních památek se odvozuje z výše ceny
prací na obnově kulturní památky dohodnuté ve smlouvě
o dílo na daný kalendářní rok.
Dotace se poskytuje ve výši do
50 % ceny prací a maximálně
do výše 300 000,- Kč.
Podmínkou pro získání dotace
je finanční spoluúčast obce,
na jejímž katastrálním území
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se kulturní památka nachází.
Výše finanční spoluúčasti obce
na obnově kulturní památky je
stanovena variantně:
a) obec se bude podílet na obnově kulturní památky nejméně 20 % z celkových nákladů
na obnovu kulturní památky
v daném kalendářním roce
nebo
b) obec vynaloží na obnovu
kulturních památek bez rozlišení jejich vlastníků, tj. včetně
obnovy kulturních památek ve
vlastnictví obce, v daném kalendářním roce výdaje ve výši
odpovídající nejméně 5 %
vlastních rozpočtovaných daňových příjmů za předcházející
kalendářní rok.
Žádosti o dotace se předkládají
na předepsaném formuláři
odboru kultury a památkové
péče Krajského úřadu kraje
Vysočina v termínu do 10.
května 2004, pro dodržení
termínu je rozhodující datum
podání zásilky k poštovní přepravě.
Pravidla 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 (J. Panáčková, tel.
564 602 296, e-mail: panackova.j@kr-vysocina.cz) nebo
na internetových stránkách
kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz (dokumenty odborů
krajského úřadu).
Jaroslava Panáčková, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 296, e-mail:
panackova.j@kr-vysocina.cz

Potřebujete rychlý přístup ke kontaktům na úřady v kraji Vysočina?
Využijte Elektronický portál územních samospráv - ePUSA
ePUSA - autoritativní databáze úřadů a jejich agend
http://obce.kr-vysocina.cz

Informace
Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 9/2004 – 9. března 2004
Rada kraje č. 10/2004 – 16. března 2004
Rada kraje č. 11/2004 – 23. března 2004
Rada kraje č. 12/2004 – 30. března 2004
Rada kraje č. 13/2004 – 6. dubna 2004

IV. Krajská konference neziskových organizací
27. března 2004 – setkání zástupců neziskových organizací
z různých sektorů činnosti. Akce pod záštitou Martiny Matějkové, členky rady kraje.

Pravidla pro poskytování
dotací na drobné
vodohospodářské ekologické
akce
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém prvním letošním
zasedání schválilo Pravidla
pro poskytování dotací na
drobné vodohospodářské ekologické akce. Pravidla věcně
navazují na dřívější dotační
program Ministerstva životního prostředí, tj. Program
revitalizace říčních systémů,
podprogram Výstavba a obnova ČOV a kanalizací včetně
umělých mokřadů.
Pravidla jsou zaměřena na obce
do 3 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Žádat o podporu
mohou kromě obcí i svazky
obcí nebo akciové společnosti
vodovodů a kanalizací zajišťující akci pro obce do 3 000
EO. Žádosti lze podávat do 30.
4. 2004 na adresu Krajského
úřadu kraje Vysočina.
Předmětem poskytování dotací
je výstavba, případně rekonstrukce splaškových kanalizací
a čistíren odpadních vod včetně
kořenových čistíren. Pokud má
obec zajištěno odpovídající čištění odpadních vod, může být
předmětem dotací i rozšíření
nebo rekonstrukce již vybudovaných jednotných kanalizací.
Dotace nelze poskytnout na
domovní čistírny, kanalizační
přípojky, dešťové kanalizace

a kanalizace, pokud obec nemá
zajištěno čištění odpadních vod.
Dále na výstavbu kanalizací,
čistíren odpadních vod nebo
zainvestování nezastavěných
pozemků pro výstavbu, která
dosud nebyla zrealizována, a na
více etap stavby současně.
Podpora financování výstavby
či rekonstrukce vodních děl se
poskytuje formou přímé dotace
v maximální výši do 80 % celkových rozpočtových nákladů.
Z dotací jsou vyloučeny akce,
které jsou dotovány současně
z jiných programů kraje.
Tato pravidla se všemi přílohami jsou umístěna na internetové stránce Kraje Vysočina
v dokumentech odboru lesního
a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu
kraje Vysočina. Kontaktními
pracovníky pro podávání informací jsou Mgr. Jaroslav
Mikyna (tel. 564 602 267,
e-mail
mikyna.j@kr-vysocina.cz) a Ing. Martin Drápela
(tel. 564 602 207, e-mail drapela.m@kr-vysocina.cz).
Martin Drápela, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 207, e-mail:
drapela.m@kr-vysocina.cz
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 1/2004 konaného dne 17. 2. 2004 v Jihlavě
Usnesení 001/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
rezignaci Mgr. Romana Křivánka, bytem Demlova 21, Jihlava, na
funkci člena Zastupitelstva kraje Vysočina a stanovuje 17. únor 2004
jako den, od kterého se poskytuje odměna Ing. Jaroslavu Sochorovi,
novému členu zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 002/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
rezignaci Mgr. Romana Křivánka, bytem Demlova 21, Jihlava, na
funkci člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenuje členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina PaedDr. Ladislava
Jirků, bytem Mahlerova 9, Jihlava.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 003/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva
kraje zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za druhé
pololetí roku 2003 dle materiálu ZK-01-2004-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 2, zdržel se 1.
Usnesení 004/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost:, termín:
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 005/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Bc. Olgu Pospíšilovou přísedící Krajského soudu v Brně Petra Drdlu přísedícím
Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 18. 2. 2004
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 006/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům
obcí kraje Vysočina na rok 2004 dle materiálu ZK-01-2004-05, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: průběžné uvolňování záloh na dotace
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 007/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004
o poskytnutou dotaci ze státního rozpočtu na řešení situace vzniklé
neschválením novely zákona o rozpočtovém určení daní v celkové
částce 278 323 tis. Kč rozdělení finančních prostředků do jednotlivých kapitol rozpočtu dle materiálu ZK-01-2004-06, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, příslušné odvětvové odbory
termín: únor 2004
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 008/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek
č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-01-2004-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského
úřadu, termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 009/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje stanoví výši
paušální částky 200,- Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako

náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce za podmínek
dle materiálu ZK-01-2004-71.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 010/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemku st. par. č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
o výměře 97 m2 v k. ú. a obci Habry městu Habry dodatek č. 30
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu
ZK-01-2004-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 011/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej dílu „c“ o výměře 22 m2 pozemku st. par. č. 471 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou zaměřeného geometrickým
plánem č. 6-3003-3-501 ze dne 21. 2. 1984 Janě Závitkovské za kupní
cenu 5 720,- Kč úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí kupujícím prodávajícímu dodatek č. 31 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2004-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 012/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej
dílu „b“ o výměře 41 m2 pozemku par. č. 2333/41 ostatní plocha,
manipulační plocha v k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu a obci Olešná
zaměřeného geometrickým plánem č. 221-42/2002 Východočeské
plynárenské, a. s., Hradec Králové, za kupní cenu 2 050,- Kč úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí kupujícím
prodávajícímu dodatek č. 32 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2004-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 013/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování geometrickým plánem č. 146-8/2003 nově odměřených pozemků
par. č. 1107/29 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, par. č. 2603/
4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 507 m2 a par. č. 2603/5 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 399 m2v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka obci Panenská Rozsíčka dodatek č. 19 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-01-2004-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 014/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi
pozemků par. č. 688/6 ostatní plocha, silnice o výměře 361 m2 a par. č.
688/7 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2 v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička–Rosice za kupní cenu 23 600,- Kč dodatek
č. 20 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu
ZK-01-2004-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 015/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemku par. č. 871/27 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 604
m2 v k. ú. Opatov u Jihlavy, obec Opatov, od spoluvlastníků Marie
Růžičkové a Drahomíra Rycheckého do vlastnictví kraje Vysočina za
dohodnutou kupní cenu 130 200,- Kč Dodatek č. 21 Správy a údržby
silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, dle materiálu
ZK-01-2004-13, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 016/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování geometrickými plány č. 131-362/2002 ze dne 12. 11. 2002 a č.
135-364/2003 ze dne 3. 10. 2003 nově odměřených pozemků par. č.
1139/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 35 m2, par. č. 1139/5 – ostatní
plocha, silnice o výměře 70 m2, par. č. 1139/6 – ostatní plocha, silnice
o výměře 528 m2, par. č. 1139/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 902
m2, par. č. 1139/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 209 m2 a par. č.
1139/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 248 m2 v k. ú. Hořice u Humpolce obci Hořice dodatek č. 11 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2004-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 017/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej
pozemku dle geometrického pláni č. 1820-7482/2003 par. č. 4241/5
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 v k. ú. a obci Moravské
Budějovice Františku Zemčíkovi za cenu 4 500,- Kč úhradu částky
rovnající se výši daně z převodu nemovitostí kupujícím prodávajícímu
dodatek č. 43 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle
materiálu ZK-01-2004-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 018/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemku par. č. 1080/22 orná půda o výměře 4 532 m2 v k. ú.
a obci Kožichovice obci Kožichovice dodatek č. 44 Zřizovací listiny
Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-01-2004-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 019/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 61 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ:
00092789, dle materiálu ZK-01-2004-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 020/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi
pozemků par. č. 2136/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
166 m2 a par. č. 2136/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
174 m2 v k. ú. a obci Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou, od manželů
Anny a Rudolfa Vomelových za kupní cenu 17 000,- Kč dodatek č. 62
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2004-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 021/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej
pozemků par. č. 5707/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2 a par.
č. 5707/5 – ostatní plocha, zeleň o výměře 141 m2 v k. ú. a obci Velké
Meziříčí dle geometrického plánu č. 2334-140/2003 městu Velké
Meziříčí za cenu 8 280,- Kč dodatek č. 63 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2004-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 022/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemku par. č. 944/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 223 m2 v k. ú. a obci Skřinářov zaměřeného geometrickým
plánem č. 160-272/2003 obci Skřinářov dodatek č. 65 Zřizovací
listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-012004-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 023/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi
pozemku par. č. 595/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 128 m2 v k.
ú. a obci Škrdlovice od Josefa Ohnoutka do vlastnictví kraje Vysočina
za dohodnutou kupní cenu 320,- Kč dodatek č. 66 Správy a údržby
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silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, dle
materiálu ZK-01-2004-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 024/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi
pozemku par. č. 344/3 – orná půda o výměře 77 m2 v k. ú. a obci Strážek za kupní cenu 3 850,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina dodatek
č. 67 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle
materiálu ZK-01-2004-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 025/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi
pozemků par. č. 3408/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 412 m2,
par. č. 3408/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 178 m2
a par. č. 3408/8 – trvalý travní porost o výměře 390 m2 v k. ú. a obci
Nové Město na Moravě za kupní cenu 101 090,- Kč do vlastnictví kraje
Vysočina dodatek č. 68 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár
nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2004-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 026/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Středního odborného
učiliště zemědělského, Velké Meziříčí, Hornoměstská 35, dle materiálu
ZK-01-2004-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 027/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětského domova, Nová
Ves u Chotěboře 1, IČ: 70155861, dle materiálu ZK-01-2004-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 028/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí
pozemků pro stavbu „III/03821 – Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod
– 2. stavba“ v rozsahu dle materiálu ZK-04-2004-27, př. 1, za ceny
stanovené dohodou odpovídající cenám pro výkupy pozemků pod
silnicemi dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně
některých zákonů, v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto
zákonu č. 540/2002 Sb., v platném znění, a cenu porostů stanovenou
podle tohoto předpisu nebo bezúplatným převodem, a zmocňuje radu
kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy
nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí
schválené zastupitelstvem kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 029/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí
pozemků pro stavbu silnice „II/360 Oslavička – sesuv“ v rozsahu
dle materiálu ZK-01-2004-28, př. 1, za ceny stanovené dle zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů,
v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 540/2002
Sb., v platném znění, nebo bezúplatným převodem a zmocňuje radu
kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy
nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí
schválené zastupitelstvem kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 030/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí
pozemků pro stavbu „II/360 Velké Meziříčí – obchvat 3. stavba“
v rozsahu dle materiálu ZK-01-2004-72, př. 1 za ceny stanovené dle
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých
zákonů v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu
č. 540/2002 Sb., v platném znění, pro pozemky pod silnicemi a cenu
porostů stanovenou podle tohoto předpisu nebo bezúplatným převodem a zmocňuje radu kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně
vykupovaných nemovitostí.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 031/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej
NTL přípojky IPE D 50 o délce 2,95 m a ocel DN 6/4 o délce 0,60 m realizované pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Havlíčkův Brod,
Nad Tratí 335, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti
Východočeská plynárenská, a. s., Hradec Králové, za dohodnutou
kupní cenu 6 137,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 032/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí objektů C 102 – komunikace, tj. silnice II/406 a C 301
– kanalizace, odvodnění komunikace v rámci stavby „Silnice I/23 Telč,
křižovatka silnic I/23 a II/406“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: do tří měsíců od výzvy ŘSD k převzetí majetku
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 033/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej
souboru nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava dle materiálu ZK01-2004-31, př. 1, nájemníkům bytů v bytových domech č. p. 2917
– Hálkova 42 a č. p. 2916 – Hálkova 40, do spoluvlastnictví za kupní
cenu 5 001 000,- Kč v rozsahu podílů stanovených podle výměry podlahové plochy jimi užívaných bytů a vestavěných garáží dle materiálu
ZK-01-2004-31, př. 2 dodatek č. 1 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy textilní, Jihlava–Helenín., Hálkova 42, dle materiálu ZK-012004-31, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 034/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi
pozemků par. č. 919/11 ostatní plocha, silnice o výměře 746 m2, par.
č. 919/12 ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2, par. č. 919/13 ostatní
plocha, silnice o výměře 129 m2, par. č. 919/14 ostatní plocha, silnice
o výměře 96 m2, par. č. 919/15 ostatní plocha, silnice o výměře 332 m2
a par. č. 919/16 ostatní plocha, silnice o výměře 376 m2, par. č. 919/4
ostatní plocha, silnice o výměře 393 m2 a par. č. 919/5 ostatní plocha,
silnice o výměře 521 m2 v k. ú. Meziboří a obci Strážek za kupní cenu
130 550,- Kč od Libora Vařejky, bytem Meziboří 47, obec Strážek dodatek č. 64 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
dle materiálu ZK-01-2004 20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 035/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej
nemovitostí dle materiálu ZK-01-2004-32, př. 1, do vlastnictví České
republiky – příslušnost hospodaření Okresní soud v Jihlavě, za dohodnutou kupní cenu 1 000,- Kč a souhlasí se záměrem budoucího převodu zbytku areálu staré nemocnice v Jihlavě do vlastnictví Statutárního
města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 036/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost
obce Kamenice o poskytnutí finančního příspěvku na plynofikaci místních částí obce a ukládá krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti
vyrozumět.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 20. 2. 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 3.
Usnesení 037/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1 k Pravidlům Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení
majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných
krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2004-34, př. 1 Dodatek č. 1
k Pravidlům Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových
práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic
zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2004-34, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 038/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2004-35, př. 1, upraveného
dle materiálu ZK-01-2004-35, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.
Usnesení 039/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající v použití části dotace ze státního rozpočtu
poskytnuté kraji v důsledku situace vzniklé neschválením novely zákona o rozpočtovém určení daní ve výši 23 000 tis. Kč na realizaci akcí
dle materiálu ZK-01-2004-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 26 hlasy, proti 7, zdržel se 5.
Usnesení 040/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o aktuálním rozpisu kapitoly Nemovitý majetek, položka
investice v dopravě dle materiálu ZK-01-2004-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Usnesení 041/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje plán
činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dle materiálu
ZK-01-2004-38, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 042/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr
zařadit nový obor Technik modelových zařízení pro školu Střední
odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská
6, do sítě škol, předškolních a školských zařízení záměr zařadit nový
obor Mistr stavební výroby pro školu Střední odborné učiliště stavební
a Odborné učiliště, Třebíč, Kosmákova 66, do sítě škol, předškolních
a školských zařízení.
odpovědnost: OŠMS, termín: únor 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 043/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozhodnutí o sloučení Odborného učiliště a Praktické školy, Bystřice
nad Pernštejnem, Luční 468, s Vyšší odbornou školou, Střední
zemědělskou školou a Středním odborným učilištěm opravárenským,
Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, dle materiálu ZK-012004-40, př. 1, a dodatek č. 4 zřizovací listiny přejímající organizace
dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 2 rozhodnutí o sloučení Obchodní
akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005, a Integrované střední
školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187, s Integrovanou střední školou
podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851, dle materiálu
ZK-01-2004-40, př. 3, a dodatek č. 2 zřizovací listiny přejímající
organizace dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 4 rozhodnutí o sloučení Středního odborného učiliště lesnického, Nové Město na Moravě,
Petrovice 26, se Střední odbornou školou a Středním odborným
učilištěm dopravy a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295,
dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 5, a dodatek č. 3 zřizovací listiny
přejímající organizace dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 6 rozhodnutí o sloučení Střední průmyslové školy, Pelhřimov, Růžová
34, se Středním odborným učilištěm, Pelhřimov, Friedova 1469,
dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 7, a dodatek č. 3 zřizovací listiny
přejímající organizace dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 8 rozhodnutí o sloučení Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Pražská
104, s Gymnáziem, Moravské Budějovice, Tyršova 365, dle materiálu
ZK-01-2004-40, př. 9 a dodatek č. 5 zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 10 rozhodnutí o sloučení
Střední zdravotnické školy, Vyšší zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy, Třebíč, Hasskova 15, se Střední zemědělskou a ekonomickou
školou, Třebíč, Žižkova 505, dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 11,
a dodatek č. 2 zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu
ZK-01-2004-40, př. 12 rozhodnutí o sloučení Středního odborného
učiliště stavebního a Odborného učiliště, Třebíč, Kosmákova 66,
se Střední průmyslovou školou stavební, Třebíč, Václavské náměstí
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44, dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 13, a dodatek č. 2 zřizovací
listiny přejímající organizace dle materiálu K-01-2004-40, př. 14.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: do 20 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí
a dodatky ke zřizovacím listinám slučovaným organizacím
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 3, zdržel se 1.
Usnesení 044/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště
technické, Chotěboř, Žižkova 1501, dle materiálu ZK-01-2004-41, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Usnesení 045/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné
učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady
79, dle materiálu ZK-01-2004-42, př. 1 dodatek č. 2 Zřizovací listiny
příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2, dle materiálu ZK-01-2004-42, př. 2
dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium,
Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola, Ledeč nad Sázavou,
Husovo náměstí 1, dle materiálu ZK-01-2004-42, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatky školám
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 3.
Usnesení 046/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola Moravské
Budějovice dle materiálu ZK-01-2004-43, 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 047/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Školní statek, Telč, Slavatovská 86, dle materiálu ZK-01-2004-44, př. 1 darování movitého
majetku kraje Vysočina městu Telč dle materiálu ZK-01-2004-44, př. 2
smlouvu o bezúplatném převodu práv a závazků z kraje Vysočina na
město Telč dle materiálu ZK-01-2004-44, př. 3 darování nemovitého
majetku dle vymezení v materiálu ZK-01-2004-44, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: k 31. 3. 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 048/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci
městu Velká Bíteš ve výši 421 tis. Kč Velké Meziříčí ve výši 232
tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: únor 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 049/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci
obcím a městům dle materiálu ZK-01-2004-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: únor 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 050/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 5 zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny, Telč, Hradecká
235, dle materiálu ZK-01-2004-47, př. 1 administrativní opravu ve
schváleném usnesení 295/05/2003/ZK tak, že slova „dodatek č. 4“ se
nahrazují slovy „dodatek č. 5“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: únor 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 051/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pomoc při pořizování územně plánovací
dokumentace 44 obcím kraje ze schváleného rozpočtu kraje Vysočina
na rok 2004, kapitoly Územní plánování, Orj. 7000, par. 3635 – Územní plánování, v celkové výši 3 998 932,00 Kč, dle materiálu ZK-012004-48, př. 1.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ, termín: 10. 12. 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 052/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje navrhuje Valnému
shromáždění RRAV za člena předsednictva zastupujícího kraj Vysočina RNDr. Ing. Martina Černého (za Mgr. Věru Jourovou).
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: únor 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Usnesení 053/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje způsob
a podmínky pro poskytování dotací obcím v rámci POV 2004 na
základě žádostí obcí podaných v roce 2003 dle materiálu ZK-01-200450 složení Hodnoticího výboru Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-01-2004-50, př. 3 jmenuje Ing. Marii Černou
předsedkyní Hodnoticího výboru Programu obnovy venkova a bere na
vědomí Metodický pokyn dle materiálu ZK-01-2004-50, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 054/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Programový doplněk pro rok 2004 dle materiálu ZK-01-2004-51, př. 1 a bere
na vědomí popis aktivit Programového doplňku pro rok 2004 dle
materiálu ZK-01-2004-51, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 055/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje plán
činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
dle materiálu ZK-01-2004-52, př. 1upr1.
odpovědnost: předseda výboru, termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 056/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje neschvaluje žádost
obce Rušinov o poskytnutí finančního příspěvku na zřízení pomocného vrtu za účelem posílení vodního zdroje zásobujícího obec pitnou
vodou.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: únor 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
Usnesení 057/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Pravidla
pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
dle materiálu ZK-01-2004-54, př. 1upr1, v rozsahu stran 1–8 bere na
vědomí přílohy Pravidel pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-01-2004-54, př. 1upr1,
v rozsahu stran 9–19 jmenuje hodnoticí výbor pro hodnocení žádostí
ve složení: KSČM – Zdeněk Dobrý, ČSSD – Zdeněk Smutný, SNK –
Marie Černá, ODS – Ivo Rohovský, 4K – Václav Kodet, Krajský úřad
kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
– Petr Bureš, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí
– Pavel Hájek, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje – Dušan Vichr, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ekonomický
– Anna Krištofová Ivo Rohovského, předsedou hodnoticího výboru
pro hodnocení žádostí Jaroslava Mikynu z odboru lesního a vodního
hospodářství a zemědělství s právem poradním a pověřuje radu kraje,
aby v případě rezignace člena hodnoticího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: po dobu poskytování dotací
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 058/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-01-2004-55, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: únor 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Usnesení 059/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Pravidla
pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje
Vysočina dle materiálu ZK-01-2004-56, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: únor 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 060/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navýšení v rámci stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti
území kraje Vysočina v roce 2004 objemu prostředků pro úhradu
prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě do celkového objemu 211 100 tis. Kč přesun finančních
prostředků ve výši 9 100 tis. Kč z nespecifikované rezervy kraje
(§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) do kapitoly DOPRAVA (§ 2221 Provoz
veřejné silniční dopravy) na dokrytí úhrad prokazatelných ztrát spojů
základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: průběžně
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

ZK-04-2003-61, př. 1 jmenuje řídicí výbor grantového programu
„Klenotnice Vysočiny 2004“ ve složení: KSČM – Jan Slámečka, Milan Havlíček; ČSSD – Bohumil Kovanda, Dagmar Zvěřinová; SNK
– Božena Kabelíková; ODS – Martina Matějková, Jakub Baloun; 4K
– Jaromír Černý, Václav Jehlička Zdeňku Markovou (SNK) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Klenotnice Vysočiny
2004“ PhDr. Katinu Lisou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového
programu „Klenotnice Vysočiny 2004“ a pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: únor 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 061/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu na podporu projektů v oblasti bezpečnosti
silničního provozu s názvem „Bezpečná silnice 2004“ dle materiálu
ZK-01-2004-58, př. 1 jmenuje řídicí výbor grantového programu
„Bezpečná silnice 2004“ ve složení: KSČM – Augustin Repáč, Drahoslav Oulehla; ČSSD – Vladimír Novotný; SNK – Ladislav Kostka,
Martin Grepl; ODS – Vladimír Hink, Václav Vacek; 4K – Tomáš
Hermann, Pavel Maslák Petra Pospíchala (ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „Bezpečná silnice 2004“ Miroslava Olšana s právem hlasovacím a Ivanu Ševecovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Bezpečná
silnice 2004“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 065/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost
obce Líšná o poskytnutí mimořádné dotace obci Líšná ve výši
8 000,- Kč na zakoupení hliníkového žebříku v délce 9 m pro potřeby
hasičské jednotky obce.
odpovědnost: Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise rady
kraje
termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Usnesení 062/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu projektů v oblasti
podpory rozvoje veřejné dopravy s názvem „Veřejná doprava 2004“
dle materiálu ZK-01-2004-59, př. 1 jmenuje řídicí výbor grantového programu „Veřejná doprava 2004“ ve složení: KSČM – Karel
Fiala, Josef Beneš; ČSSD – Petr Pospíchal, Milan Kotík; SNK – Petr
Dvořák, Lukáš Vlček; ODS – Antonín Tománek; 4K – Josef Kodet,
Stanislav Kropáček Stanislava Mastného (ODS) předsedou řídicího
výboru grantového programu „Veřejná doprava 2004“ Zdeňka
Šálka s právem hlasovacím a Petra Kováře s právem poradním jako
garanty řídicího výboru grantového programu „Veřejná doprava
2004“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 063/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu úprav a modernizace
veřejných vnitrostátních letišť s názvem „Veřejná letiště 2004“ dle
materiálu ZK-01-2004-60, př. 1 jmenuje řídicí výbor grantového
programu „Veřejná letiště 2004“ ve složení: KSČM – Zdeněk Dobrý,
Václav Štěpán; ČSSD – Petr Pospíchal, Milan Kotík; SNK – Josef Novotný, Ivan Kuželka; ODS – Karel Špaček, Pavel Uhlíř; 4K
– František Dohnal, Michal Zrůst Františka Dohnala předsedou řídicího výboru grantového programu „Veřejná letiště 2004“ Zdeňka
Šálka s právem hlasovacím a Zdeňka Navrkala s právem poradním
jako garanty řídicího výboru grantového programu „Veřejná letiště
2004“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 064/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2004“ dle materiálu

Usnesení 066/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí finančního příspěvku obci Hořepník ve výši 150 tis. Kč na
financování protipovodňových opatření z kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva) do kapitoly PO a IZS, orj. 1500, § 5299 ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy.
odpovědnost: Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise rady
kraje
termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 067/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost
města Golčův Jeníkov o příspěvek na nákup nového hasičského vozu
pro potřeby JPO II Golčův Jeníkov.
odpovědnost: Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise rady
kraje, termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 068/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje plán
činnosti kontrolního výboru na rok 2004 dle materiálu ZK-01-200465, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 17. 2. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 069/01/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 04/2003, 05/2003, 06/2003 a 07/2003,
předložené kontrolním výborem zastupitelstva.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 17. 2. 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

Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně podkladových materiálů pro jednání, zápisů z jednání, databází usnesení, termínů zasedání a kontaktních informací najdete na
internetových stránkách kraje
www.kr-vysocina.cz.

